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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
alkotás nélkül is --- meghaladja az 1 milliárd eurót. Mintegy ötven európai és 
amerikai köz- és magángyûjteménybôl kölcsönöztek képeket, olyan jelentôs 
intézményektôl, mint az amszterdami Rijksmuseum, a párizsi Louvre, a firen-
zei Uffizi, a madridi Prado, a stockholmi Nationalmuseum, a Los Angeles-i 
Getty Museum vagy a New York-i Metropolitan.

A függetlenségét frissen elnyert, erôs és gazdag polgársággal rendelkezô, 
17. századi Hollandia festészetének minden jelentôs mestere és mûfaja megis-
merhetô lesz a Szépmûvészeti 2015. február 15-ig látogatható tárlatán ---- 
mondta a fôigazgató.

Adományok kárpátaljaiaknak
Rémisztô hírek érkeznek Kárpátaljáról a tüzelô- és energiaellátásról, csator-

náinkon keresztül több hónapos iskolai szénszünetrôl is kaptunk információt -– 
mondta lapunknak Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója. 
Ezért rendkívül fontos, hogy a kinti egyházak segélykérô szavára a honi kari-
tatív szervezetek adománygyûjtô akciót hirdettek, amellyel a Kárpátalján elô 
magyaroknak gyûjtenek a gyülekezetek.

Écsy Gábortól megtudtuk, az itthoni egyházak már meghirdették az ado-
mánygyûjtést, a befolyó pénzen pedig tüzelôt vásárolnak, amit a kinti társszer-
veken keresztül juttatnak majd el a rászorulókhoz. Écsy Gábor elmondta: 
számlaszámukra folyamatosan érkeznek a felajánlások, ami azért is fontos, 
mert a pénzadományokat a legkönnyebb kezelni, minden egyebet nehéz átjut-
tatni az ukrán határon.

–-- A Magyarországi Református Egyház Zsinata körlevelet küldött a kezde-
ményezésrôl, amelyben arra kért minden gyülekezetet, hogy egy októberi, va-
sárnapi istentisztelet perselypénzével járuljanak hozzá a hívek az adomány-
gyûjtéshez --- tájékoztatta lapunkat Gilicze Réka, a Magyar Református 
Szeretetszolgálat sajtószóvivôje. A reformátusok ezen kívül is folyamatosan 
segítik adományokkal a határ túloldalán élô magyarokat, a napokban éppen tíz 
kályhát szállítottak Kárpátaljára, amit a nélkülözôk között osztanak ki. Ezen 
kívül élelmiszert is eljuttatnak a magyarokhoz, valamint tûzifaprogramjukat is 
kiterjesztették Kárpátaljára. A Baptista Szeretetszolgálat vezetôje, Szenczy 
Sándor jelenleg is Munkácson tartózkodik, ahol igyekszik minél pontosabb 
képet kapni arról, mire van szükségük a kinti magyaroknak.

Ismert, hogy október elején a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Kato-
likus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt közös 
adománygyûjtési akciót hirdetett, hogy a hamarosan beköszöntô tél elôtt 
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November 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rezsô nevû kedves olvasóinkat.

Rezsô: A magyar nyelvújítok a 

Rudolf név helyett alkották a Rézyô, 

Résô családnévbôl. Ma mind a Rezsô, 

Rudolf önálló névnek tekinthetô.

 Köszönthetjük még: Csenge, En-
gelbert, Florentin, Lázár, Raul, 
Rolf, Rudolf nevû barátainkat.

November 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsombor nevû kedves olvasóinkat.

Zsombor: Régi magyar személy-

névbôl. Krónikák szeint az Erdélyi 

Gyula vajda apjának neve volt. Jelen-

tése: bölény.

Köszönthetjük még: Gotfried, Hó-
dos, Gál, Kasztor, Kolos nevû bará-

tainkat.

November 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tivadar nevû kedves olvasóinkat.

Tivadar: A görög Teodorosz név 

latinosított Theodorus formájának rö-

vidülésülésébôl. Jelentése: Isten aján-

déka.

Köszönhetjük még: Fedor, Tódor, 
Nátán, Teodor, Tihamér, nevû bará-

tainkat.

November 10.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Réka nevû olvasóinkat.

Réka: Attila hun uralkodó feleségé-

nek neve.

Köszönthetjük még: Florencia, 
Florentina, Jusztusz, Tibor, Virgi-
nia, nevû barátainkat.

November 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Márton nevû kedves olvasóinkat.

Márton: A latin Martinus rövidü-

lése. Jelentése: Mars Istenhez hason-

ló, merész, bátor.

 Köszönhetjük még Atád, martin, 
Ménrót, Nimród, nevû barátainkat.

November 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jónás, Renato, Renáta nevû kedves 

olvasóinkat. Jónás: A héber Jónah 

görögös-latinos Jonas formájából 

ered, jelentése galamb. Renato: A 

latin Renatus név olasz formájából 

származik. Jelentése: újszülôtt.

Renata: a Renáto név nôi formája

Köszönhetjük még Aba, Asztrid, 
Emil, Hümér, Jozefa nevû barátain-

kat.

November 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szilvia nevû kedves olvasóinkat.

Szilvia: A Szilviusz férfinév nôi 

párja.

Káöszönthetjük még: Bulcsú, 
Eugén, Jenô, Miklós, Szilviusz, 
Szaniszló nevû barátainkat.

Budapestre érkezett 
Rembrandt egyik fô mûve

Kicsomagolták Rembrandt A festô önarcképe harmincnégy éves korában 
címû, több mint 25 milliárd forintra biztosított festményét a Szépmûvészeti 
Múzeumban; a londoni National Gallerybôl érkezett alkotás a Rembrandt és a 
holland arany évszázad címû kiállításon lesz látható október 31-étôl.

„Nagy ünnep, hogy egy ilyen léptékû holland kiállítást tudunk megnyitni, 
amilyen korábban még soha nem volt Magyarországon. Húsz Rembrandt-kép 
találkozik a Szépmûvészetiben, és nem is akármilyenek: ez az anyag teljes 
keresztmetszetet ad a legelsô, 17 évesen festett képtôl az érett kori munkákon 
át az utolsó önarcképig” --- mondta el a kicsomagolás során a múzeum 
fôigazgatója. Baán László hangsúlyozta, hogy a Szépmûvészeti Múzeum egyik 
legjelentôsebb gyûjteményi egysége a holland kollekció, ebbôl az idôszakból, a 
holland „arany évszázadból”, vagyis a 17. század mestereitôl mintegy 500 fest-
ménnyel rendelkeznek, és ezzel a Szépmûvészeti Európában Hollandián kívül 
az öt legjelentôsebb gyûjtemény közé tartozik.

„Fájó hiány ugyanakkor, hogy a két legnagyobb mestertôl, Rembrandttól és 
Vermeertôl nem rendelkezünk festménnyel, hiszen a korábban Rembrandtnak 
tulajdonított képeinket ma már nem az ô munkájaként azonosítjuk” --- jegyezte 
meg a fôigazgató, aki felhívta a figyelmet a Budapestre érkezett három Verme-
er-kép jelentôségére is, kiemelve, hogy Az asztronómus festôjének eddig még 
soha nem járt munkája Magyarországon. A londoni National Gallerybôl meg-
érkezett önportré Rembrandt karrierjének csúcsa felé keletkezett; a holland 
mester Tizianót idézô testtartásban a nagy velencei festô korának ruháiban örö-
kítette meg magát, tisztelegve elôdje elôtt, ugyanakkor bemutatva járatosságát 
a múlt mûvészetében.

Az olajfestménynek 65 millió font (25,4 milliárd forint) a biztosítási értéke, 
de ennél a mûtárgypiacon ez a munka jóval többet érne.

Mint a fôigazgató elárulta, a kiállításra érkezett anyag biztosítási összértéke 
--- a Szépmûvészeti igen gazdag németalföldi gyûjteményébôl válogatott 48 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

AGÁRDY FERENC
(1921. október 17 ––– 2014. október 26)

közszeretetben és köztiszteletben eltöltött hosszú 
évek után, október 26-án, életének 93. évében 

átadta nemes lelkét Teremtôjének
Szeretô és szeretett férje volt korábban elhunyt 

Annának.
Gyászolják lánya, Zsuzsanna, 

fia, Péter, menye Kathy, 
unokák Carolyn, Andrew, Yannick, Emma.

Egy bátor, okos, magabiztos, életet szeretô ember volt.
A szívünkben örökké élsz.

Nyugodj békében.
Búcsúztatása november 6-án, 11 órakor 

a Szent István templomban lesz megtartva.
(760 Boronia Rd Wantirna)



segítséget nyújthassanak a határ túloldalán élô magyaroknak.
A két legnagyobb honi egyházközösség, a katolikusok és a reformátusok 

összesítése alapján a magyar közösségeknek több száz millió forint segítségre 
lesz szükségük a tél folyamán. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök 
hangsúlyozta, az együttérzés mellett szükség van az anyagi segítségre és a tet-
tekre, az adományokon sokaknak az élete múlhat. Ezért nemcsak a kárpátaljai 
egyházakat akarják segíteni, hanem minden egyes embert. Bölcskei Gusztáv, 
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke rámutatott: 
még a parókiákon, plébániákon és az iskolákban is melegedô közösségi tereket 
kell majd létrehozni. 

Az adománygyûjtési akcióban részt vevô szervezetek SMS-adományvonala 
és zárójelben bankszámlaszáma:

–-- Magyar Református Szeretetszolgálat: 13600 --– 66 (10702019-85008898-
51100005);–-- Katolikus Karitász: 1356 (12011148-00124534-00100008);

–-- Magyar Máltai Szeretetszolgálat: 1350 (11784009-20005320); – Ökumenikus 
Segélyszervezet: 1353 (11705008-20464565); --– Baptista Szeretetszolgálat 
Alapítvány: 1355 (0627535060); --– Magyar Vöröskereszt: 1359 (10405004-
00026542-00000005)  (Forrás: Magyar Nemzet)

Ôsszel is Nyitott Balaton
Ezek a Nyitott Balaton, Ôsszel is Balaton programsorozatának ígéretei. A jól 

összeállított honlap alapján mindezen ajánlatokat komolyan is gondolják a 
szervezôk és az adott települések. Szinte minden érzékszervre kívánnak hatni, 
nem középiskolás fokon. A 21. század pihenni vágyó emberét szólítják meg, de 
lehetôséget adnak a helyi lakosok kikapcsolódására is. Néhány eseménynek 
igen érdekes történeti háttere van. Badacsonyban --– a Kisfaludy-emlékhéten --
– újraélesztik a Kisfaludy-kultuszt. 

A tájról romantikus regéket író költôfejedelem százhetven esztendeje hunyt 
el. 1795-ben, egy badacsonyi szüreten találkozott a tizenkilenc esztendôs 
Szegedy Rózával. A magyar irodalom egyik legnagyobb klasszikus szerelmé-
nek gyümölcse a Himfy versciklus lett. A badacsonyi, Szegedy Róza-ház a re-
formkor híres egyéniségeinek zarándokhelye volt, és Róza itt kínálta elsôsorban 
hölgyvendégeit a gyógyító erôvel bíró ürmösborával. Kisfaludy a balatoni 
tájirodalom egyik megteremtôje s egyben a térség szépségének népszerûsítôje 
is lett. Az Emlékhét méltó múltidézés lehet, a genius loci, azaz a hely szelleme 
pedig csak növelheti a hatást.

A legendás szerelem mellett egy másik író is kapcsolódik a vidékhez: 
Herczeg Ferenc, az Új Idôk magazin fôszerkesztôje a két háború között Bada-
csonylábdihegyen vásárolta meg nyaralóját, amelynek relikviái a badacsony-
tördemici kiállításon tekinthetôk meg. S ha Udvardi Erzsébet csodás tavi 
festményeire vágyunk, vegyük utunkat Ábrahámhegy felé, a Bajától a Balato-
nig tárlat szinte kihagyhatatlan.Ha távolabb megyünk, Szigligeten a fogas kis-
testvérének is nevezett süllô a központi szereplô, hiszen a Süllôfesztivál is ekkor 
zajlik majd. 

A balatoni, gasztronómiai értékkel rendelkezô eseménynek már 2006-tól 
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HÍREK
nagy hagyománya van az egykoron Magyar Bálint –- a Dunántúl nagy hírû 
katonája –-- által védett, váráról ismert településen.Az éghajlatvédelmi 
Világnapi túra Balatongyörökrôl, a Szépkilátótól indul. Így jutunk el Eötvös 
Károlyhoz, a nagy tóról legszebben szóló alkotóhoz. A Kápolna-dombról való-
ban lenyûgözô panoráma nyílik a Balatonra, amelyrôl Eötvös így írt: „Sohasem 
felejtem azt a pillanatot, amikor én ezt a tündérországot elôször megláttam.”

A déli partra átérve, Siófokon Kálmán Imre-menüsort kóstolhatnak az 
érdeklôdôk. Ma tartják a Magyar Operett Napját, hiszen ezen a napon, 1882-ben 
Siófokon megszületett a mûfaj koronázatlan királya. Pervich Mária, a legendás 
magyar szakácsnô –- aki sosem fogadott el segítôket, mondván, egy Pervich 
mindig maga fôz –-- a világ bármely tájára követte a Kálmán-családot. Naponta 
hat alkalommal tálalt, ez az ihletôje a Kálmán-menünek. Az operettkirály ked-
venc étele a kacsasült, a libamáj, a paprikás csirke, a túrós rétes és a Napóleon-
szelet volt. Mindezek mellé szívesen fogyasztott csopaki rizlinget vagy bada-
csonyi szürkebarátot. A város sétányán található szülôháza, immáron 
emlékházként rendkívüli nyitva tartással várja s nem is csak az operettked-
velôket.

Ha elfáradtunk az irodalmi nevezetességek, természeti szépségek és kuliná-
ris hívságok után, leülhetünk --– különleges, és emblematikus helyszíneken, 
Füredtôl Keszthelyig egyaránt --– egy-egy balatoni film elé. Klasszikusok (Lili-
omfi, Pogány Madonna, Zimmer Feri) is akadnak köztük. S kevésbé ismertek 
szintúgy: a balatoni szôlôhegyi kápolnákról és a Balaton-felvidéki várakról szóló 
alkotások hiánypótlók.Zárjuk a napot Pannon vidéki borokkal. Lesz olyan hely 
Felsôörsön, ahol a gondûzô ital mellett Mozartot hallgathatunk. S akad egy 
pince Gyenesdiáson, amelyrôl úgy tartják, ez a legrégibb a Kárpát-medencében, 
1644-ben épült. A másik oldalon, Szántódon „csak” egy kétszázhúsz esztendôs 
pincében fogyaszthatunk, igaz ötven magyar borász hozza el a hegy levét. A 
Balatontól nem messze fellelhetô szép kis Kötcsén, kizárólag a déli oldalon 
honos fajták boraiból válogathatunk. 

Mondhatnánk: ez a bôség zavara, pedig a sor folytatható. Van a programban 
csokifesztivál, pecsételôs játék, tökfaragás, kenu- és kajaktúra, színházi elôa-
dás, fotós viadal, falusi disznóvágás. Évekkel ezelôtt vizionáltam egy képet a 
Balatonról, nagyjából ehhez hasonlót. Amelyben ez a csodás táj valóban meg-
mutathatja természeti és kulturális értékeit, épített örökségét, unikális jegyeit, 
és nemcsak a nyári szezonban. Hogy mindaz, amirôl a reformkorban Széchenyi 
és Kossuth is terveket szövögetett a tóval kapcsolatban, végre valóra válhat. 
Ezek most már nem csak szép remények.

Magyarország kísérleti terep 
Veszélyes precedenst jelenthet az unió jövôje szempontjából, ha külföldrôl 

próbálják egy tagállam belpolitikáját manipulálni --– errôl beszélt az Echo 
Televíziónak adott interjúban Kövér László, az Országgyûlés elnöke.

Kövér László szerint az ország függetlensége szempontjából nem az volt a 
gond, hogy a rendszerváltás semlegességi célkitûzésével szemben csatlakoztunk 
a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. Az a probléma, hogy azóta morálisan meg-
rendült az euroatlanti világ, a kommunista világrendszer megszûnésével eltûnt 
számukra a fenyegetés --- vélekedett a házelnök. Ezért némely nyugat-európai 
ország azt gondolja, megpróbálhat más országokat leckéztetni. Az utóbbi négy 
évben ennek voltunk a szenvedô alanyai. Kövér László nem fogadja el azt a job-
bikos álláspontot, hogy az egész unió a szemétdombra való, s a belépésbôl több 
kárunk, mint hasznunk származik, de azzal egyetért, hogy érdemes lenne cizel-
láltan, komplexen értelmezni azt a helyzetet, amelybe az uniós csatlakozásunk 
után kerültünk.

Kifejtette, a Tavares-jelentés bizonyítja, hogy léteznek az európai baloldalon 
olyanok, akik ideológiai meggyôzôdésbôl úgy gondolják, diktálhatnak olyan 
magatartási formákat, amelyek ellentétesek az adott ország kultúrájával, érté-
keivel és jogrendszerével. A házelnök szerint ez a kommunisztikus gondolkodás 
jellemzi Tavarest és társait, akik a Kádár-rendszert balról támadták volna. 
„Ebben a tekintetben engem Brüsszel valóban Moszkvára emlékeztet, ott volt 
szokás az, hogy a szocialista tábor pártfôtitkárait néha összehívták, majd kiad-
ták közös nyilatkozatokat --– 1968-ban Csehszlovákiáról, késôbb Lengyelor-
szágról – az államok megrendszabályozásáról. Ha ez az Európai Unió jövôje, 
akkor tényleg érdemes lenne azon elgondolkozni, miként kellene ebbôl szépen, 
lassan, de óvatosan kihátrálni. De meg vagyok gyôzôdve arról, hogy nem ez az 
Európai Unió jövôje, ez egy rémálom, amelyet néhányan komolyan gondolnak” 
–-- jelentette ki.

A hazai baloldal kudarcának oka, hogy mélységesen megsértették a ma-
gyarok önérzetét azzal, hogy folyamatosan külsô segítséget hívtak, mint 1956 
novemberében is --- jegyezte meg Kövér László. Mint folytatta, az uniós baloldal 
harci terepnek tekint minket, és úgy látják, ha a hazai baloldali ellenzék öne-
rôbôl képtelen arra, hogy megszerezze a többség bizalmát, akkor kintrôl, mes-
terségesen kell fenntartani a feszültséget. „Ez az európai közösség jövôje szem-
pontjából is nagyon veszélyes precedenst ad. Ha egyesek jogot formálnak arra, 
hogy külsô eszközökkel manipulálják egy ország belpolitikai, társadalmi életét, 
az nagyon könnyen az Európai Unió végét eredményezheti, mert azt nem csak 
Magyarország, hanem más ország sem viseli el. Egyelôre mi vagyunk a kísér-
leti terep, ahol ki lehet próbálni, hol van a tûréshatár” --– jelentette ki.

Nagy létszámleépítés jön 
a közszférában

A kormány belevág az államreformba- közölte a Miniszterelnökséget vezetô 
miniszter. Lázár János azt mondta, hogy az intézkedések érinteni fogják a 
minisztériumok létszámát, a területi közigazgatást és az ügyintézésrôl szóló 
hatályos törvényeket.

Lázár János ennek szempontjai között a vállalkozás megkönnyítését, a gazda-
sági bürokrácia csökkentését és a növekedés támogatását hangsúlyozta. Kö-
zölte azt is: olyan államot kívánnak megalapozni, amely békén hagyja az állam-
polgárokat, az állami munkát a befizetett adókért és nem külön díjakért végzi 
el. Hangsúlyozta: az átalakítás - a hatékonyságra koncentrálva --- érinteni fogja 
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Rendôrlány copffal
Emelkedett lélekkel kering atyánkfia 

az emlékezô forgatagban októberi vi-
rágzástól novemberi hervadásig, ko-
szorútól kopjafáig.

Otthon azonban, a csöndes debreceni 
éjben nyugtalanul figyeli, füleli Pestet. 
Csatornáról csatornára ugyanazok: 
táblás, zászlós tüntetôk, könnygáz meg 
vízágyú, távolabb ünneplôs civilek, 
néhány símaszkos, egyikôjük épp kö-
vet hajít, emitt pajzsos, gumibotos, 
marcona sorfal --– hátulról. Egy-két 
szôke copf villan: rendôrlányok. Mint-
ha csak sodródnának robusztus társa-
ikkal, csípejük is másképp mozdul, de 
a kéz a gumibottal már ugyanúgy 
lendül, begyakorlottan, szakszerûen, 
vezényszóra.

Kering az atyafi a kép- és hírzu-
hatagban, kereskedelmin, közszolgála-
tin, menekülôk, gumilövedék, kardlap, 
meg egy fiú --– akár egy Delacroix-kép 
–-- zászlót tartva, percekig mozdulatla-
nul, s ismét rendôrök, arc és szám 
nélkül, közöttük lányok, libbenô copf.

Vajon –-- tûnôdik atyánkfia --– otthon 
majd simogat-e kezük gyermeket, 
ôszülô szülét, s éjjel bomlik-e az a copf 
szerelmesen fiúra, férjre?

Szópárbajos idôben, egyre távolodva, 
az emlékezet vetítôvásznán állókép: 
Rendôrlány copffal. 2006 októbere.

Ozsváth Sándor
(Magyar Hírlap)

a minisztériumok létszámát, a területi 
közigazgatást és az ügyintézésrôl szóló 
hatályos törvényeket. Tarthatatlannak 
ítélte, hogy a 4 millió 100 ezer adófize-
tôbôl csaknem 1 millió az államtól kap-
ja a fizetését. Lázár János, akit Ku-
rucz Éva kormányszóvivô ismertetése 
szerint a kormány felkért az egy-
szerûbb államigazgatás kidolgozására, 
azt mondta: az államreform a köz-
szolgálatban dolgozók számára élet-
pályamodellt is nyújt majd. 2015. jú-
lius 1-jétôl a fegyveres testületek 
számíthatnak jelentôs béremelésre, 
ezt már az idei költségvetés is tartal-
mazza --- közölte. 2016 július 1-jével 
megindul a közszolgálati életpálya-
modell, ami a közalkalmazottakon túl a 
köztisztviselôkre, kormánytisztvise-
lôkre vonatkozik --- fûzte hozzá. Jövô 
januárjától csökken az ügyintézési 
határidô a jelenlegi 21-rôl, az általános 
15 napra, ami legfeljebb 15 nappal 
hosszabbítható majd. A miniszter 
2016-tól 2018-ig „állami rezsicsök-
kentést” ígért, ami az állami eljárási 
illetékek, bírságok folyamatos kive-
zetését, csökkentését foglalja magá-
ba. Beszámolt arról is, hogy a kormány 
Patyi András egyetemi tanárt kéri fel 
a jövô héten megalakuló államreform 
bizottság vezetésére, amelytôl javas-
latokat vár a kabinet. 

A reform része az is, hogy a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Államtudo-
mányi Egyetemmé alakul át a kö-
vetkezô években. Új közbeszerzési 
szabályt is alkotnak, amelynek kon-
cepcióját a következô hetekben tár-
gyalja a kormány --- mondta. Ennek 
értelmében a közbeszerzés teljes 
egészében elektronikussá válik, 2016 
és 18 között pedig minden vállalkozói 
ügyintézést azzá tesznek. Jövô ôszre 
mintegy 260-ra növelik a kormány-
ablakok számát a jelenlegi mintegy 
ötvenrôl, amelyek már nemcsak köz-
igazgatási funkciókat töltenek majd be 
- hangsúlyozta ---, hanem szerepük lesz 
az új pénzügyi rendszerben és az új 
nemzeti közmûszolgáltatási rendszer-
ben is. 
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Tudós, 1956-ra specializálódott tör-
ténészeink negyedszázada állítják, 
hogy Gerô Ernô, az MDP elsô embere 
kérte a szovjet beavatkozást 1956. ok-
tóber 23. estéjén.

Ez a megdönthetetlennek számító ál-
lítás hosszabb ideje kételyeket éb-
resztett bennem. Hogyan lehet egy 
magyar párt elsô titkárának akkora 
hatalma, hogy egyszerû telefonhívás-
sal mozgásba tudja hozni a világ leg-
nagyobb hadseregének több hadosz-
tályát, mely néhány óra múlva 
harcban áll egy idegen ország fôváro-
sában?

Miért kell külföldi segítséget kérni, 
mikor október 23-án van egy fegyver-
telen tüntetô tömeg, de van az ország-
ban egy kb. kétszázezer fônyi magyar 
fegyveres erô (katonaság, rendôrség, 
ÁVH)?

Tény, Gerô Ernô már július 6-án 
Andropov szovjet nagyköveten ke-
resztül jelezte Moszkvának, hogy a 
helyzet „nagyon-nagyon” komoly, és a 
szovjet vezetés beavatkozását kérte. 

A kérés meghallgatásra talált. 1956. 
július 20-án --– több forrás által meg-
erôsítve –- a szovjet és a magyar ka-
tonai vezetôk kidolgozták a „Hullám” 
fedônevû haditervet „a közrend hely-
reállítására a magyar territórium-
ban”. 

Ugyanezen napokban a magyar párt-
vezetés –-- szovjet közremûködéssel --
– lemondatja Rákosi Mátyást, s meg-
választják Gerô Ernôt a párt elsô 
titkárának, aki ugyanolyan sztálinista, 
mint Rákosi. Gerô Ernô továbbra is 
nyugtalan. Július 23. és augusztus 3. 
között kifejti ismét Andropovnak, 
hogy „sürgôs és határozott intézkedé-
sek meghozatalát tartja szükségesnek 
az ellenséges elemekkel szemben”. 
Leváltása elôtt már Rákosi is tervezett 
hasonló lépést; egy lista alapján négy-
száz személyt akart letartóztatni, 
élükön Nagy Imrével. 

A belpolitikai helyzet vitathatatlanul 
feszült. A Petôfi Kör vitáin s az Iro-
dalmi Újságban éles sztálinistaellenes 
vélemények hangzanak el, s egyre töb-
ben követelik Nagy Imre visszatérését 
a hatalomba –-- akinek ekkor semmi-
lyen párt --- és állami tisztsége sincs, 
sôt a pártból is kizárták. 

A feszült helyzetben Gerô szeptem-
berben egy hónapot a Szovjetunióban 
tölt, majd október közepén egy hétre 
Jugoszláviába utazik párt- és kormány 
küldöttség élén. Hruscsov szerint 
„fürdôzik”, majd „kirándul”. A hosszú 
távollét érthetetlennek tûnik, de eköz-
ben valószínûleg sor kerül a szovjet 
párt- és katonai vezetôkkel a tenniva-
lók egyeztetésére. 

1956. október 23-án reggel a Gerô 
vezette küldöttség visszaérkezik Ju-
goszláviából. S itt érkezünk el 1956. 
október 23-hoz, a nagyközönség elôtt 
máig ismeretlen és ellentmondásos 
történésekhez. 

Ezek az események a hatalom részé-
rôl korántsem látszanak spontánnak, 
hanem sokkal inkább irányítottnak, 
elôre eltervezettnek. Nem felejthetô, 
hogy a párt vezetôje ekkor még Gerô 
Ernô, a miniszterelnök a hozzá fel-
tétlenül hû Hegedûs András, s a párt- 
és az állami apparátus gyakorlatilag 
továbbra is Rákosi sztálinista híveibôl 
áll. Ôk mindnyájan megrettentek a 
korábbi hónapok változást követelô 
hangjaitól. Figyelmeztetô jel volt az is, 
hogy október 6-án több százezres tö-
meg vett részt az 1949-ben kivégzett 
Rajk László és három társa újrate-
metésén a Kerepesi úti temetôben.
Szûcs Miklós az események idején 

vergyárból visszahívják az ÁVH-s ôr-
séget, s a teherautókon érkezô tün-
tetôket (hogyan van teherautó?) egy 
idôs portás készséggel útbaigazítja a 
fegyverraktárak felé. Laktanyákból is 
gond nélkül lehet fegyverhez jutni. A 
Kálvin téren és a Blaha Lujza téren 
teherautókról osztják a fegyvert, sôt a 
Múzeumkerthez érkezô három, ÁVH-
sokkal megrakott teherautó ÁVH-sai 
is átadják fegyvereiket. Mindezek a 
fegyverek azonban még természetesen 
töltetlenek. A lôszert külön osztják!
Szûcs Miklós beszámol arról, hogy a 

HM-ben lévô Katonai Bizottság veze-
tôje –-- Szûcs Miklós tiltakozása elle-
nére –-- október 25-én úgy rendelkezik, 
hogy a gyárakba szállítsanak fegyvert, 
majd a munkások leverik az „ellen-
forradalmat”. (Akkor miért avatkozik 
be számos szovjet hadosztály?) Szûcs 
Miklós ellenvéleménye szerint ellenô-
rizhetetlen, kinek a kezébe jut fegy-
ver. 
Apró Antal, a párt Katonai Bizott-

ságának vezetôje október 30-án Szûcs 
Miklósnak bevallja tévedését. 

Hogy is van? A hatalom október 23-
án–24-én éjszaka felfegyverez több 
ezer tüntetôt, 25-én a munkásságot 
könnyûfegyverekkel, miközben egy 
hatalmas szovjet haderô akcióba lép 
nehézfegyverzettel (tankok, ágyúk, 
aknavetôk). 

S itt megint meg kell állnunk. Ilyen 
hatalmas haderôt elôkészület nélkül 
lehetetlen néhány óra alatt mozgásba 
hozni, mert minden alegységnek pon-
tosan kell tudni, hova kell vonulnia, 
mit, hogyan kell végrehajtania. (Nyil-
ván ezt tartalmazta a nyáron kidol-
gozott „Hullám” hadmûvelet.) Az 
ENSZ különbizottsága jelentése sze-
rint azonban a szovjet csapatok már 
október 22-én mozgásban voltak 
Szombathely, Veszprém, Debrecen 
irányából Budapest felé. Sôt Szûcs 
Miklós azt is elmondja, hogy október 
20-án ô rendelte el a budapesti hely-

ôrségek mozgósítását, melyet Bata 
István jóváhagyott. 

Hogyan összegezhetjük mindezt?A 
szovjet–magyar sztálinista hatalom 
már jóval a fegyvertelen tüntetések 
elôtt–alatt hatalmas erôkkel készen 
állt az „ellenforradalom” leverésére, a 
fegyveres erôket már a békés, fegy-
vertelen tüntetés alatt mozgásba hoz-
ták, már órákkal a Rádió ostroma 
elôtt. Majd a tüntetôket és a munkás-
ságot könnyûfegyverekkel felfegyve-
rezték az esélytelen harcra. 

Mindez semmit sem von le az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hatal-
mas jelentôségébôl, eredményébôl. Az 
ellenállás ugyanis --– Nagy Imre 
szerint is --– nem várt bombaerejével 
robbant. A forradalom harcosai között 
–-- a sztálinisták várakozásával ellen-
tétben --– nem az 1945 elôtti rendszer 
kedvezményezettjeit, katonáit, csen-
dôreit (szerintük a „fasisztákat”) talál-
juk, hanem az általuk „uralkodónak” 
mondott munkásságot, egyetemis-
tákat, Molotov-koktélos pesti srácokat. 
A spontán létrejött, irányítás és koor-
dinálás nélkül harcoló felkelôcsoportok 
gyôzték le hat nap alatt Budapesten a 
világ legnagyobb hadseregét s magyar 
sztálinista kollaboránsaikat. Ez volt a 
hat nap, amely --– a tervekkel ellen-
tétben –-- megremegtette a Kremlt, és 
a Rákosi–Gerô-csoport bukásához ve-
zetett. Befejezésül kérdezem tisztelet-
tel a „hivatásos” 1956-os magyar tör-
ténészeket: miért nem használják fel 
Nagy Imre, Kopácsi Sándor, Szûcs 
Miklós könyveit, az ENSZ különbizott-
sága jelentéseit, orosz történészek ta-
nulmányait, s a túlélô szemtanúk 
visszaemlékezéseit tanulmányaikban? 
Így sokkal érthetôbb, átfogóbb, mé-
lyebb képünk alakulhatott volna ki a 
dicsôséges 1956-os magyar forrada-
lomról és szabadságharcról s az azt 
követô megtorlásról.

Jobbágyi Gábor 
(Magyar Hírlap)
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ezredes volt, s a HM-ben a közvetlen 
magyar katonai vezetéshez tartozott. 
Ô könyvében leírja, hogy Tyihonov 
tábornok 17 órakor --– mint a hon-
védelmi miniszter KGB-s „tanácsadó-
ja” –-- kijelenti, hogy „Budapesten 
ellenforradalom zajlik, s ennek elfoj-
tására a magyar katonai alakulatok 
nem képesek, ezért azonnal szovjet 
csapatokat kell Budapestre rendelni 
és bevetni”. Ezért a miniszter asztalán 
lévô telefonról (!) felhívta Antonovot, 
a Varsói Szerzôdés vezérkari fônökét, 
s engedélyt kért a székesfehérvári 
gépesített hadtest Budapestre rende-
lésére. Antonov az engedélyt megadta, 
ezután Tyihonov értesítette, hogy ria-
dóztatta a székesfehérvári hadtestet, 
melynek parancsnoksága néhány óra 
múlva nála fog jelentkezni (!). 
Bata István honvédelmi miniszter a 

történtek alatt csak a vállát vonogatta, 
néhány magyar katonai vezetô tilta-
kozott. Szûcs Miklós megdöbbent, 
hogy a magyar politikai vezetés tudta 
nélkül rendelték el a katonai beavat-
kozást, de most meggyôzôdött arról, 
hogy „Sztálin halála után a politikát a 
marsallok és a tábornokok csinálják.”

A történteket megerôsíti az SZKP 
Elnökségének ülésérôl készült ún. 
„Malin-jelentés” melybôl megállapít-
ható, hogy Gerô telefonhívásai idején 
már eldöntött tény volt a szovjet bea-
vatkozás. Ezt kijelenti Nagy Imre is, 
aki szerint mikor Gerô október 23-án 
segítséget kért a szovjetektôl, s ezt 23-
án este bejelenti a pártvezetôségnek – 
„az volt a meggyôzôdésem, hogy eb-
ben a kérdésben korábban tárgyaltak 
és segítséget kértek”.

Gerô Ernô 19–20 óra körül valóban 
beszélt telefonon Andropovval és 
Hruscsovval, de Rákosi szerint is --– 
aki ekkor a Kremlben volt, és helye-
selte a beavatkozást --– Gerô telefon-
hívásai idején a beavatkozás már 
eldöntött tény volt, s Gerôt csupán 
tájékoztatták a támadás tényérôl. 

Andropov szovjet nagykövet --– októ-
ber 23-án délben, amikor még el sem 
kezdôdött a tüntetés! --– a külügymi-
nisztériumnak küldött táviratban kö-
zölte, hogy a „magyar elvtársak a kia-
lakult nehézségeket már 
segítségnyújtás nélkül nem tudják 
leküzdeni maguktól, maguktól aligha 
tudnak bátor és határozott cselekvésbe 
kezdeni.”

Hangsúlyozottan ki kell emelni, hogy 
Budapesten ekkor még órákig fegy-
vertelen, békés tüntetések folytak. 
Nagy Imrének megalapozott hírei 
voltak, hogy a forradalom kirobban-
tása Rákosi és Gerô provokációja volt, 
errôl már napokkal elôbb értesítették 
ôt hívei. Céljuk a sztálinista vezetés 
hatalmának megôrzése. Ezért is vona-
kodott Nagy Imre bekapcsolódni az 
eseményekbe, budai lakásán tartózko-
dott, s csak többszöri telefonhívás 
után, mikor kocsit küldtek érte, jött a 
Parlamentbe, amely elôtt kétszázezres 
tömeg követelte ôt. (Zárójelben je-
gyezzük meg, hogy Kopácsi Sándor 
budapesti rendôrfôkapitány közlése 
szerint, már a Nagy Imre-beszéd ide-
jén, október 23-án este felfegyverzett 
ÁVH-sok ültek a környezô épületek 
tetején.)

Nagy Imre „Snagovi jegyzetei”-ben 
többször is szól Rákosi és Gerô tudatos 
provokációjáról, mely egybeesett a 
Szovjetunió nagyhatalmi érdekeivel. 
Nagy Imre szerint az osztrák állam-
szerzôdés aláírását (1955. május 15.) 
követôen Ausztria után Magyarország-
ról is ki kellett volna vonni a szovjet 
csapatokat. 

Mivel Csehszlovákiában és Jugoszlá-
viában nem voltak szovjet erôk, így a 
csapatkivonásokkal a Szovjetunió dél-
nyugati határai nagyon meggyengültek 
volna, ezért „Magyarországra akkor is 
nagy erôkkel vonultak volna be, ha 
nincs forradalom”, de a forradalom 
leverése megadta az okot. Ezért is 
akarták Nagy Imrével aláíratni októ-
ber 24-én a behívást kérô levelet --– 
amire ô nem volt hajlandó --–, ezért 
Hegedûs András volt miniszterelnök-
kel október 28-án egy október 24-re 
visszadátumozott, beavatkozást kérô 
levelet írattak alá. 

Este 20 órakor hangzott el a rádióban 
Gerô Ernô élesen provokatív beszéde, 
melyet a Rádió épülete elôtt tüntetôk 
az ablakokba kitett készülékeken hall-
gattak. Ez nagyon felingerelte a tö-
meget, de ostromról még szó sem volt. 
Viszont a tüntetôkre s a Rádióhoz ki-
vezényelt fegyvertelen magyar pán-
célosokra –-- tûzparancs nélkül -– 
leadott lövéseknek már több halálos 
áldozatuk volt. 

S itt megint érdekes --– eddig tör-
ténészek által nem közölt -– esemé-
nyekkel állunk szemben. A Rádióban 
lévô ÁVH-s sorkatonák megtagadták, 
hogy lôjenek a fegyvertelen tömegre, 
erre egy ÁVH-s parancsnok falhoz 
állította ôket, s lelôtt egy ÁVH-s kato-
nát. (A parancsnokot hírek szerint 
harc közben maguk a sorkatonák lôt-
ték le késôbb.) Viszont az amerikai 
követség ügyvivôje este 11-kor -– 
másodlagos források szerint --– azt 
jelentette, hogy ÁVH-s egyenruhás 
oroszul beszélôk nyitottak tüzet a 
fegyvertelen tömegre. 

Eközben --– orosz történészek szerint 
–-- 21 órakor Szokolovszkij, a szovjet 
vezérkar fôparancsnoka 21 órakor 
kiadja a „Hullám” hadmûvelet alapján 
a „Kompasz” jelszót a hadsereg riadóz-
tatására s megindulására. Ennek nyo-
mán 21 óra 45 perckor négy nagy 
egység lépi át Kárpátalja felôl a 
magyar határt, Románia felôl 0 óra 35 
perckor történik a határátlépés. 

Magyar területrôl 22 órakor indulnak 
meg a szovjet egységek Budapest felé 
(31500 katona, 1130 harckocsi, 380 
páncélos szállító, 616 tüzérségi löveg --
– szemben kétszázezer, ekkor még 
fegyvertelen tüntetôvel). 

A Rádiónál kb. 23 és 24 óra között 
adnak le sortüzet a tüntetôkre, s ezu-
tán kezdôdik a Rádió ostroma, ami a 
reggeli órákig tart. Az áldozatok szá-
mát mai napig nem tudjuk, de a visz-
szaemlékezések alapján kétszáz körül 
lehet a halottak száma összesen. 

Itt jön a következô hatalmas kérdés! 
Hogyan jut néhány óra alatt több ezer 
ember fegyverhez és lôszerhez úgy, 
hogy korábban egy pisztoly megtalálá-
sáért is éveket, sôt halálbüntetést is 
kiszabtak? 

Már itt is többet tudunk. A Fegy-

Elôkészületek 

az ’56-os felkelés 

kirobbantására



Az 58 évvel ezelôtti események beé-
pültek a köztudatba, a „zsigerekbe” --- 
hangsúlyozta Pásztor István, a Vaj-
dasági Magyar Szövetség elnöke Sza-
badkán, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkalmából 
tartott megemlékezésen, hozzátéve, 
hogy „politikai, közéleti, értékrendbeli 
értelemben ma is 1956-ból táplálko-
zunk”.

Megkerülhetetlen feladatnak nevez-
te, hogy ezt a „zsigeri tapasztalatot ge-
nerációról generációra továbbvigyük”. 
Úgy fogalmazott: 58 évvel ezelôtt a 
szabadságvágy „teremtett a népbôl 
nemzetet, a szabadságvágy volt a kö-
zös nevezô, amely felülírta a különbsé-
geket”.

„Azért gyûltünk össze, hogy a múlt 
elôtt tisztelegjünk, hogy az eszményt 
újra megerôsítsük, és azért is, hogy 
önvizsgálatot tartsunk, és megfogal-
mazzuk --- közösen és mindenki magá-
nak ---, mi a dolgunk ma, a szabadság 
napján” --- fogalmazott a legnagyobb 
délvidéki magyar párt elnöke.

Hozzátette, hogy az emlékezés mel-
lett számot kell vetni azzal is, hogy a 
magyar nemzet, illetve a vajdasági 
magyar közösség hol áll most a sza-
badságvágy kérdésében. Ezen a napon 
ugyanis nemcsak a múlttal, hanem a 
jelennel és a belátható jövôvel is fog-

lalkozni kell --- tette hozzá.
„Lehet azt mondani --- és igaz is ---, 

hogy az a helyzet, amiben ma vagyunk, 
merôben különbözik attól, amiben 
1956-ban voltunk. De az is igaz, hogy 
az alapállás ugyanaz, mert újra és újra 
meg kell fogalmaznunk a szabadságvá-
gyunk tartalmát, és ehhez a tartalom-
hoz erôt kell teremtenünk, ehhez a 
tartalomhoz akaratot kell teremte-
nünk, és ehhez az akarathoz elszánt-
sággal eredményt kell párosítanunk” -
--- taglalta Pásztor.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a 
2014-es év a vajdasági magyarság szá-
mára választási év volt. Elôre hozott 
parlamenti választást tartottak az or-
szágban, a kettôs állampolgárok a ma-
gyarországi választásokon is részt 
vettek, vasárnap pedig kisebbségi 
nemzeti tanácsi választásokat tartanak 
Szerbiában. A választás a „demokrácia 
játékszabályait figyelembe véve” min-
dig a szabadságvágy újbóli megfogal-
mazásáról szól --- húzta alá ünnepi 
beszédében Pásztor István, aki ezt kö-
vetôen pedig a voksolásra buzdította a 
vajdasági magyarságot.

* * *
Erdély-szerte megemlékeznek a ma-

gyar pártok, közösségek és önkor-
mányzatok az 1956-os magyar forra-
dalom kitörésérôl; mivel Romániában 

október 23-a nem munkaszüneti nap, a 
rendezvények többségét délutánra, 
vagy estére idôzítették.

Csíkszeredában a város önkormány-
zata, az 56-os Bajtársi Társaság és 
Magyarország csíkszeredai fôkonzu-
látusa szervezett délben megemléke-
zést a Kalász lakótelepi temetô bejára-
tánál felállított 1956-os kopjafánál. 
Délután az 1956-os téren, a Gloria 
Victis-emlékmûnél rendeznek ünnepi 
megemlékezést, amelyen Kelemen 
Hunor, a Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség (RMDSZ) elnöke, és ál-
lamfôjelöltje, illetve Toró T. Tibor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
elnöke is részt vesz.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar 

Néppárt államfôjelöltje Snagovban 
megkoszorúzta Nagy Imre emlék-
oszlopát. Szilágyi az 1956-os magyar 
és az 1989-es romániai forradalom 
között vont párhuzamot. Nagy Imre 
emlékmûve elôtt arra emlékezünk, 
hogy létezett olyan magyar hazafi, aki 
a kommunizmussal szakítva egy jobb, 
szabadabb jövôt kívánt a magyaroknak 
és a térség népeinek. A szabadság 
egyetemes gondolata mindmáig össze-
köti a románokat és a magyarokat: 
történelmünkben sokkal több a közös 
vonás, mint a különbség, és ezt meg 
kell becsülnünk” --– hangsúlyozta az 
EMNP politikusa.

Kifejtette: az erdélyi magyarok 90 
éve vannak a szabadságharc állapotá-
ban. „Meg kell küzdenünk a teljes 
értékû emberi létért, magyarként, er-
délyiként, katolikusként vagy refor-
mátusként. Nagyjaink emléke arra 
kötelez bennünket, hogy ezt a harcot 
folytassuk, és akkor, amikor Erdély 
felemelésérôl, Erdély európai csatla-
kozásáról beszélünk, akkor Nagy Imre 
emlékmûve mellett joggal mondhat-
juk, hogy magyarok, románok, szá-
szok, Erdély népei közösen kell dol-
gozzanak, össze kell fogjanak Erdély 
európai jövôjéért” -– mondta az EMNP 
jelöltje.

Mint ismeretes, az ’56-os forradalom 
miniszterelnökét és munkatársainak a 
budapesti jugoszláv nagykövetségre 
menekült csoportját annak idején a 
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Szégyenpad
A nebulók az ilyen fajta padokat sza-

márpadoknak is hívták mert idônként 
a legkevésbbé eminens, lusta diákok 
kaptak azokban helyet.

Van egy tíz helyes szégyenpad ahol a 
világ legkockázatossabb államadósai 
ülnek. A Magyar Nemzet jelenti, hogy 
az S&P Capital  IQ globális piaci adat-
elemzô csoport Londonban bemutatott 
új negyedéves listáján változatlanúl az 
idôközben technikai államcsôdbe ke-
rült Argentina áll az élen, utána Ve-
nezuela, Ukrajna, és Pakisztán, majd 
Ciprus és Görögország következik. A 
sort zárja El Salvador, Libanon, Irak 
és Tunizia. Így tehát a szégyenpadban 
két euró zóna ország és egy keleteu-
rópai állam kénytelen helyet foglalni.

Nem is olyan régen Magyarország is 
ebben a szégyenpadban ült. Oda jut-
tatta a „haladó”, „demokrata” szoci li-
berális kormány korrupt rablógazdál-
kodása. Az Orbán kormány érdeme, 
hogy Magyarország két éve kikerült a 
tízes mezônybôl, és most már a leg-
kockázatottabb húsz között sem sze-
repel. Az országnak azt a szégyent is el 
kellett viselnie, hogy a balliberális 
vezet s idején senki sem volt hajlandó 

megvenni a magyar államkötvényeket, 
azaz pénzt kölcsönözni az országnak, s 
így kénytelenek voltunk a Nemzetközi 
Valutaalaphoz (IMF), a banánköztársa-
ságok bankárjához fordúlni segítsé-
gért.

De visszatérve a legkockázatossabb 
államadósokhoz, az S&P Capital IQ az 
államadósság törlesztési leállás koc-
kázata ellen kínált származékos biz-
tosítási csereügyletek (credit default 
swaps, CDS) szeptemberi utolsó ára-
zásai alapján dolgozta ki a vizsgált 
országok kockázati sorrendjét.

A CDS lényegében ugyanaz mint egy 
ház vagy autó biztosítás. Olyan város-
részekben ahol sok a betörés ott többet 
kell fizetni a biztosításért. Mivel a 
biztosító cégek tudják, hogy a 25 éven 
aluli autósok gyakrabban karamboloz-
nak, ezeknek a fiataloknak drágább az 
autóbiztosítás. 

Ha egy ország államcsôdjének koc-
kázata magas ez a CDS árfolyamán 
mutatkozik meg. Vegyünk egy példát. 
Az S&P Capital IQ kimutatása alapján 
a globális adóskockázati lista harma-
dik helyén álló Ukrajna CDS tranzakci-
óinak közép árfolyama az utolsó szep-
temberi kereskedési nap zárásában 
1313 bázispont  --- tiz millió dollár ér-

tékû ötéves ukrán kötvényre több 
mint 1.3 millió dollár --– volt. Egyéb-
ként Ukrajna törlesztési képességét a 
hitelminôsítôk is igen rossznak tartják. 
Ezt jelzi, hogy mindhárom nagy nem-
zetközi hitelminôsítô a befektetôket 
rendkivüli törlesztési kockázatokra 
figyelmeztetô „Caa/CCC” adósosztály-
zati sávban tartja nyilván.

Az adóskockázati listán Magyaror-
szág 25. helyen áll 172.2 bázispontos 
harmadik negyedévi CDS árazással 
ami azt is jelenti, hogy egy év alatt 
több mint 100 bázisponttal csökkent a 
magyar szuverén devizakötvény köte-
lezettségekre kinált törlesztôbiztositási 
kontraktusok díjszabása a londoni pia-
con. Ez egy igen nagy javítás! Hajrá 
magyarok!

Befejezésül nézzük meg az eminen-
sek listáját, a legjobb tízet. A világ 
legbiztonságossabb államadósa tör-
lesztéskockázati szempontból válto-
zatlanul is Norvégia, utána Svédország, 
az Egyesült Államok, Németország, és 
Nagybritannia következik. Rajtuk kí-
vül a legjobb tízes csoportban van még 
Hollandia, Dánia, Ausztria, Finnország 
és Svájc.

Kroyherr Frigyes 
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Bukarest közelében lévô Snagovba 
hurcolták, és ott tartották fogva 
szovjet parancsra az akkori román 
hatóságok. Kényszerû számûzetésük 
helyszínén 1997-ben állították fel az 
emlékoszlopot.

Kolozsváron kora délután rendeztek 
megemlékezést a sétatéri ’56-os em-
lékmûnél, ahol Zákonyi Botond, 
Magyarország bukaresti nagykövete 
és Horváth Anna, Kolozsvár alpol-
gármestere mondott beszédet. A kin-
cses város és a megye gimnáziumai 
egy nappal korábban történelmi vetél-
kedôvel emlékeztek, az ismeretterjesz-
tô elôadásnak is beillô rendezvénynek 
a János Zsigmond Unitárius Kollégium 
díszterme adott otthont. A versenyen 
hét gimnázium diákjai vettek részt, 
beszédes csapatneveket választva.

A kolozsvári Apáczai Csere János 
Gimnázium diákjai a „Ruszkik, haza!” 
csapatnévvel nyerték meg a vetélke-
dôt. Rajtuk kívül a Református Kollé-
gium, a János Zsigmond Unitárius 
Kollégium, a Báthory István és a 
Brassai Sámuel Gimnázium diákjai 
vettek részt a megmérettetésen, míg a 
megye iskoláit a tordai Jósika Miklós 
Gimnázium tanulói és a dési gimna-
zisták képviselték, utóbbiak a Corvin 
közi harcosok csapatnévvel. A részve-
tôk könyvjutalomban részesültek.

Székelyudvarhely a városháza szer-
vez megemlékezést szervez emlékmû-
sort az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója tiszteletére, majd 
este fáklyás felvonulás indul a Mûve-
lôdési Háztól az Üldözöttek és Áldo-
zatok emlékmûvéhez, ahol koszorúzás-
ra kerül sor.

Marosvásárhelyen az RMDSZ helyi 
szervezete délután emléktáblát avat a 
Forradalom utca 8-as szám alatt, majd 
a Vártemplom udvarán ünnepi beszé-
dekkel egybekötött koszorúzással zá-
rul a rendezvény. A Maros megyei 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EM-
NT) szervezésében Velünk vagy elle-
nünk --- 1956 címmel tart zenés, verses 
emlékmûsort a Gondûzôk színjátszó 
csoportja a Maros Mûvészegyüttes 
kövesdombi termében.

* * *
Az ember tragédiájának új lengyel 

fordítását mutatták be szombaton a 
krakkói nemzetközi könyvvásáron, 

amelynek idén Magyarország a dísz-
vendége.

A Madách Imre halálának 150. év-
fordulója alkalmából kiadott fordítás 
szerzôje, Bohdan Zadura Bethlen 
Gábor-díjas lengyel költô és mûfor-
dító az MTI-nek elmondta: egyre 
korszerûbbnek látja Madách mûvét, 
mindenekelôtt annak XII. színét, a 
Falansztert annak egyetemessége és 
mai aktualitása miatt. Hozzátette: eb-
ben megítélése szerint Jankovics 
Marcell filmfeldolgozásának is szere-
pe van.

Bohdan Zadura költôi pályájának 
kezdetén alakult ki vonzódása a ma-
gyar irodalom iránt, ma már több mint 
hatvan magyar költô verseinek a for-
dítója, nem egy magyar ihletésû költe-
mény szerzôje. Mint elmondta, a ma-
gyar versek elsô fordításait az 1975-
ben kiadott Magyar költészeti antoló-
giába készítette.

A mûfordító felidézte, hogy a Ma-
dách-mû korábbi, mára elavult lengyel 
fordítása az 1950-es években készült. 
Az új fordítás elkészítésére Kovács 
István költô és történész, Magyaror-
szág volt krakkói fôkonzulja biztatta 
Bohdan Zadurát a kilencvenes évek 
végén. A klasszikus versformákat 
bravúrosan kezelô mûfordító szerint a 
legtöbb erôfeszítést a terjedelmes mû 
ritmusának, valamint a stílus egységé-
nek a megôrzése igényelte.

A lengyel fordítás grafikailag is igé-
nyes, Jankovics Marcell animációs 
filmjének rajzai díszítik. A kötetet a 
Biuro Literackie wroclawi kiadó jelen-
tette meg Lengyelországban, a kiadást 
a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar 
Mûvészeti Akadémia támogatta.

A díszvendég Magyarországra tekin-
tettel számos magyar vonatkozású 
könyv jelent meg a lengyel piacon, a 
krakkói rendezvényen több magyar 
szerzô mutatja be kötetét.

* * *
Az Európai Unió egymilliárd euróra 

növeli az elsôsorban Nyugat-Afrikát 
sújtó ebolajárvány elleni küzdelemre 
szánt támogatását --- jelentette be 
pénteki Twitter-üzenetében Herman 
Van Rompuy, az Európai Tanács 
elnöke. Mintegy kétszázezer ebola el-
leni védôoltáshoz elegendô oltóanyagot 
bocsáthatnak rendelkezésre a járvány 

által leginkább sújtott Nyugat-Afri-
kában 2015 közepéig --- közölte Marie-
Paule Kieny, az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) fôigazgató-helyet-
tese Genfben.

A leginkább Libériában, Guineában 
és Sierra Leonéban pusztító kór ter-
jedésének megfékezésére fordított 
összeget az uniós állam- és kormányfôk 
brüsszeli tanácskozásának második 
napján sikerült megemelni. Nagy-
Britannia csütörtök este 100 millió 
eurót ajánlott fel az eddig közel 4900 
ember halálát okozó ebola elleni fel-
lépés finanszírozására. A többi állam 
hozzájárulásának a mértéke egyelôre 
ismeretlen.

A világszervezet emellett megerôsí-
tette, hogy felgyorsítják a kísérleti 
ebolagyógyszerek fejlesztését és a 
fertôzés által sújtott területeken való 
bevetésüket. Kieny elmondta, a Glaxo-
SmithKline és a NewLink Genetics 
nevû gyógyszergyártó vállalatok egy-
egy kísérleti védôoltása már klinikai 
tesztelés alatt áll, és még öt további 
ellenszert fejlesztenek ki, amelyek 
tesztelése a következô évben kezdôd-
het meg. A potenciális védôoltások kö-
zött van a Johnson & Johnson vállalat 
gyógyszere is, amelynek emberekre 
gyakorolt hatásának vizsgálatát jövô 
januárban kezdik meg.

A gyógyszergyártó vállalatok arra 
tettek ígéretet, hogy megfizethetô ára-
kon fogják értékesíteni az általuk ki-
fejlesztett szereket. „Széles az egyet-
értés abban, hogy a pénz nem lehet 
kérdés: a védôoltások elôállítói termé-
szetesen a mérsékelt árak mellett kö-
telezték el magukat” -mondta a WHO 
fôigazgató-helyettese.

„A védôoltás nem valamiféle varázs-
szer, azonban ha készen lesznek, je-
lentôsen segíthetik a járvány vissza-
szorítását célzó erôfeszítéseket” --- 
jegyezte meg Kieny genfi sajtótájékoz-
tatóján, miután gyógyszeripari veze-
tôkkel, egészségügyi szakértôkkel, ha-
tóságok képviselôivel és befektetôkkel 
tárgyalt. Hozzátette, hogy szakértôk 
különbözô klinikai vizsgálatokat vé-
geznek el az ebolajárvány által legin-
kább sújtott három nyugat-afrikai or-
szágban --- Libériában, Sierra Leoné-
ban és Guineában --- azzal a céllal, 
hogy jövô április környékén már köz-

zétehessék a gyógyszerek hatékonysá-
gáról szóló elsô adatokat.

A WHO fôigazgató-helyettese azt 
mondta, a találkozón egyebek mellett 
a Világbank és az Orvosok Határok 
Nélkül (MSF) nevû nemzetközi egész-
ségügyi szervezet is elkötelezte magát 
amellett, hogy pénzügyi eszközökkel 
segíti az ebola elleni védôoltások tesz-
telését, terjesztését és szállítását.

A WHO szerdai mérlege szerint a há-
rom leginkább érintett ország egész-
ségügyi hatóságai október 19-éig ösz-
szesen 9936 fertôzöttet regisztráltak, 
akik közülük 4877 ember --- majdnem 
minden második --- belehalt a vérzéses 
lázba. Az egészségügyi dolgozók kö-
zött eddig 443 fertôzést jegyeztek fel, 
közülük 244-en haltak meg.

* * *
Jen Psaki amerikai külügyi szóvivô 

kijelentette, hogy Washington tör-
vénytelennek tartja a telepépítéseket, 
és egyértelmûen ellenzi a Jeruzsálem 
jövôjét elôre eldöntô egyoldalú lé-
péseket. Psaki emlékeztetett arra, 
hogy az izraeli vezetôk korábban azt 
mondták, támogatni fogják az önálló 
palesztin állam megteremtésének 
folyamatát, de az ilyen lépések nem 
egyeztethetôk össze a béketörekvé-
sekkel. A szóvivô hozzátette, hogy 
Washington néha nem ért ugyan egyet 
az izraeli kormány politikájával, de 
ettôl még a két ország kapcsolatai 
szilárdak és megingathatatlanok.

Abbász kijelentette: a telepépítésekre 
vonatkozó tervek tovább erôsítik 
Rámalláhnak az önálló államiság el-
nyerésére irányuló törekvéseit.

Nabíl Abu Rodine, Abbász szóvivôje 
pedig a VAFA palesztin hírügynökség 
tájékoztatása szerint közölte: az újabb 
lakásépítések veszélyt jelentenek a 
felek közötti békefolyamatra.

A tervek szerint hatszázhatvan lakást 
húznak majd fel a Ramat Slomó és 
négyszázat a Har Homa nevû, az 1967-
es határvonalon túl fekvô izraeli 
lakónegyedekben. A jeruzsálemi 
körzeti építési bizottság kedden vitatja 
meg 1531, már 2013-ban végleg 
jóváhagyott, de késôbb a nemzetközi 
tiltakozás hatására befagyasztott új 
lakóegység létrehozásának technikai 
akadályait, köztük a szükséges építési 
engedélyek ügyét.

A lépéssel az izraeli kormányfô 
várhatóan még jobban magára 
haragítja az Egyesült Államokat, 
miután október elején a washingtoni 
kormányzat kijelentette egy kelet-
jeruzsálemi építkezési tervrôl, hogy az 
“megmérgezi a légkört”, és “eltávolítja 
Izraelt még a legközelebbi 
szövetségeseitôl is”.

***
Szégyent érez Bolívia igazságszolgál-

tatása miatt Álvaro García Linera, 
az ország alelnöke, aki szerint a bírák 
és az ügyészek hibája, hogy például a 
terrorizmussal vádolt, magyar-román 
állampolgár Tóásó Elôd és 37 tár-
sának ügye már öt éve húzódik.

A dél-amerikai állam második embe-
re a Cadena A nevû tévécsatornának 
adott interjút, amelyben azt fejtegette, 
hogy Bolíviában a bírák kis istenekként 
viselkednek, és nem engedelmesked-
nek senkinek. García Linera szerint ez 
az oka annak, hogy három, nagy port 
kavart és vitatott ügyben évek óta hú-
zódik a bírósági eljárás, de még mindig 
nem született ítélet.

A három említett per között szerepel 
Tóásó Elôd és társainak ügye is. 2009. 

április 16-án bolíviai kommandósok a 
Santa Cruz-i Las Américas szállodában 
rajtaütöttek egy feltételezett terror-
sejten, amely állítólag Evo Morales 
elnök meggyilkolására készült és az 
ország erôszakos kettészakítását ké-
szítette elô. Az akcióban életét vesz-
tette a bolíviai-magyar-horvát állam-
polgárságú Rózsa-Flores Eduardo, az 
erdélyi magyar Magyarosi Árpád és 
az ír Michael Dwyer. A hatóságok 
ôrizetbe vették a két túlélôt, Tóásó 
Elôdöt és a bolíviai-horvát kettôs ál-
lampolgár Mario Tadicot, akik az 
ügy további vádlottjaival együtt azóta 
is vizsgálati fogságban vannak.

Az alelnök a tévéinterjúban felszólí-
totta a bolíviai bírákat, hogy végre 
zárják le ezeket a pereket. Hozzátette, 
hogy a kormány jogszabályt készít, 
amely alapján börtönnel büntetnék a 
bírákat, ha nem tartják be az eljárási 
határidôket.

„Elô fogjuk venni azokat a bírákat, 
akik nem teljesítik a munkájukat, és 
korruptak” --– jelentette ki a García 
Linera, aki abban bízik, hogy még 
idén lezárják a hosszan húzódó pereket 
és elítélik a bûnösöket.

***



A forradalom és szabadságharc 1956. 
november 4-ig tartó szakaszáról vi-
szonylag sokat tudunk. Mindenesetre 
többet, mint az azt követô, egészen 
1957 elejéig tartó ellenállás idôszaká-
ról, amely szinte ismeretlen a közvé-
lemény elôtt. A kutatások a korabeli 
nyomozati és bírósági anyagok, ügy-
nökjelentések alapján új tényeket, 
összefüggéseket tárnak fel. A fiatal 
történész, Müller Gabriella jelenleg 
a forradalom után kibontakozó ellen-
állással és szereplôivel foglalkozik.

Dörgött az ég a nyári Balaton fölött; 
jól lehetett hallani az üdülô erkélyén --
– álmodta Karinthy Ferenc hôse a 
hatvanas években megjelent Buda-
pesti ôszben. Az utcán dörögtek a 
fegyverek, csikorogtak a lánctalpak 
valójában, erre ébredt a Karinthy-
opus szereplôje --– november 4-e, 
hajnal volt a regény szerint.

A Forgószél hadmûvelet legjelen-
tôsebb támadása zúdult a magyar fô-
városra; a harcok napokig elhúzódtak: 
a Corvin köz, a Tûzoltó utca szabad-
ságharcosai még viszsza-visszaverték 
a szovjet támadásokat, legtovább, no-
vember 11-ig a csepeliek tartottak ki. 
Aztán lassan elcsöndesült minden. A 
Kádár-kormány látszattárgyalásokat 
folytatott a munkástanácsokkal, újság-
írókkal; már megindultak a letartóz-
tatások. Dudás Józsefet, majd késôbb 
Rácz Sándort, a Nagybudapesti Köz-

szolgálat megszervezésében vett 
részt, míg november 6-án maga is 
megsebesült.

A fiatal mérnök így kimaradt a no-
vember–decemberi letartóztatási hul-
lámokból, és felgyógyulása után el-
kezdte keresni a kapcsolatot a többi 
ellenálló csoporttal. Rácz Józsefet és 
Békési Bélát a 2. számú nôi klinikán, 
Nagy Józsefet és Mécs Imrét a Hon-
védkórházban találta meg. Mindany-
nyian hittek abban továbbra is, hogy 
az egyszerû emberek tömegeinek aka-
ratára, az alulról jövô nyomás hatására 
a kormány hajlik majd a kompromisz-
szumokra, és elérhetik, hogy a forra-
dalom értékeinek, eredményeinek 
legalább egy része megmaradjon. 
Bíztak egy „második forradalomban”.

Az ellenálló csoportok közötti kapcso-
lat kialakításában fontos szerepet 
játszott egy máig rejtélyes személya-
zonosságú fiatal nô: Csontos Erzsé-
bet. Különleges egyéniség lehetett, 
nagy hatást tett a felkelôkre. Még azt 
is elhitette velük, hogy Király Béla 
utasítására cselekszik, tôle kapott pa-
rancsot az ellenállás megszervezésére. 
Egyszerre több nevet is használt: a 
Péterfyben Csontos Erzsébetként, a 
nôi klinikán pedig Fehér Kláraként 
mutatkozott be, szemtanúk szerint a 
személyi igazolványában ez a név 
szerepelt. Utóbb a letartóztatottak Eta 
nôvérként, Szoboszlainéként, Kolláthi 
Lászlónéként is emlegették.

A tisztázást nehezíti, hogy a fiatal, 
több történész által ügyes „kémnônek”, 
illetve provokátornak tartott asszony 
a forradalom elôtt közokirat-hamisítás 
miatt hosszabb idôt töltött a baracskai 
internálótáborban. Két különbözô ren-
dôrségi fénykép maradt fenn róla: az 
egyik egy fekete, kócos hajú vagány 
nô, a másik szôke hajú, jól szituált 
hölgy arcképe. A kisebb-nagyobb cso-
portok lassanként egyre inkább egy-
másra találtak; nem csak Budapest, 
hanem a vidéki városok is részt vettek 
a közös szervezkedésben: Péch a szé-
kesfehérváriakkal, Rácz József pedig 
a debreceniekkel vette fel a kapcsola-
tot. A nyomozás iratanyagából már-
már egy országos hálózat képe bon-
takozik ki: január elejére Pécsett, 
Sopronban, Sárospatakon is rendelkez-
tek csoportokkal.

Csellel sikerült új sokszorosítógépet, 
rádiót szerezniük, nekiláttak a közeli 
hegyek feltérképezésének, hogy búvó-
helyet és raktárakat alakíthassanak ki, 
s emellett igyekeztek információhoz 
jutni a Szovjetunióba hurcolt magyar 
foglyokról. A hazug „ellenforradalmi” 
propagandával szemben egy „Ellen-
fehérkönyv” összeállításán dolgoztak, 
az éjszakánként gyártott több száz 
röplapot pedig január 23-án, a forrada-
lom hófordulóján Debrecenben szór-
ták szét. Hamarosan váratlan segít-
séget kaptak. Azok a forradalmárok, 
akik a novemberi razziákat követôen 
Ausztriába menekültek, „Forradalmi 
Központot” hoztak létre Bécsben, s a 
külföldi magyar emigránsokkal, se-
gélyszervezetekkel és a nyugati hatal-
mak képviselôivel is kapcsolatot te-
remtettek. December közepétôl 
rendszeresen küldtek haza futárokat, 
biztatva az itthoniakat: tartsanak ki, ôk 
megpróbálnak minél elôbb segítséget 
szerezni. Ennek hatására az itthoniak 
is elhatározták, megbízottat küldenek 
Bécsbe, hogy az részletes tájékoztatást 
adjon az ellenállás helyzetérôl.

A feladatra Csontos Erzsébet vállal-
kozott, aki társai közül egyedül jutott 
át a zöldhatáron, s felvette ugyan a 
kapcsolatot a disszidáltakkal, ám ami-

kor a hazaiaknak szóló utasításokkal 
és üzenetekkel látták el, és megszer-
vezték a hazaszöktetését, néhány nap 
múlva váratlanul továbbállt. A furcsa-
ságok sorát ez tovább növeli vele 
kapcsolatban, említi Müller Gabriel-
la. A menekültek ugyanis a két-három 
hónapot töltöttek a számukra létreho-
zott táborokban, mire továbbindulhat-
tak, hiszen 1956– 1957 telén csaknem 
kétszázezren hagyták el Magyaror-
szágot. Csontos viszont valószerûtlenül 
gyorsan, mindössze pár nap alatt meg-
kapta az utazási engedélyt, s azonnal 
Londonba repült, ahol a Dálnoki Ve-
ress Lajos vezette emigránsokhoz 
csatlakozott. Csontost 1962-ben ismét 
látni vélték itthon, majd nyoma ve-
szett.

Pesten még reménykedtek abban, 
hogy Csontos Erzsébet visszatér; aztán 
Péch Géza indult utána, hogy a kap-
csolat ne szakadjon meg Béccsel, de 
hatalmas csalódás érte: az emigránsok 
valójában semmi kézzelfogható ered-
ményt nem értek el, amivel a hazaiak 
segítségére lehettek volna. A hatalmi 
harcok, a marakodás foglalkoztatta 
ôket, s a további nyílt küzdelmet is 
értelmetlennek találták. Péch egy 
uszályon elrejtôzve indult vissza feb-
ruárban Magyarországra, hogy segít-
sen a sebesült, és még a kórházakban 
rejtegetett forradalmárok nyugatra 
csempészésében. A határon azonban 
már várták a magyar állambiztonság 
emberei; azonnal letartóztatták.

Az iratokból kiderül, ki buktatta le 
ôket. A csoporttal már a kezdetektôl 
fogva számtalan ügynök kapcsolatba 
került, állítja a történész. Csontos Er-
zsébet mellett tisztázatlan többek kö-
zött a hajón Péch Gézát kísérô Budai 
Béla nevû futár szerepe is. Budai 
ugyanis 1956 nyaráig az ÁVH besúgója 
volt, októberben pedig a Péterfybe ke-
rült betegszállítónak. Másik társukat, 
Horváth Lajos Bécsbôl érkezô futárt 
pedig januárban elfogták, s beszervez-
ték –-- már ügynökként tért vissza az 
osztrák fôvárosba. A csoport tagjainak 
letartóztatása után Horváthot arra 
igyekeztek felhasználni, hogy a Bécs-
ben lévô felkelôket a magyar állam-
biztonság oldalára állítsa.
Péch Gézát azonban leginkább Ha-

rangi Zoltán jelentései lehetetlenítet-
ték el; Haranginak, azaz a „Kecs-
keméti” fedônevû ügynöknek Péch 
1956. november 4-én megmentette az 
életét, amikor gyanús viselkedése mi-
att a Péterfyben a felkelôk lefogták. 
Harangi nem sokkal késôbb mindenrôl 
részletesen beszámolt a rendôrségen, 
s önként vállalkozott arra, hogy beépül 
a csoportba. A nyomozás idején zár-
kaügynökként foglalkoztatták Péch 
megfigyelésére. Péch Gézát a Legfel-
sôbb Bíróság, a „Mosolygó halál” né-
ven gúnyolt Borbély János vezette 
tanácsa szervezkedés vezetése és hût-
lenség vádjával halálra ítélte, társaival 
együtt 1958. április 22-én fela-
kasztották.

 Pethô Tibor
(Magyar Nemzet)
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ponti Munkástanács vezetôjét a Par-
lamentbe csalva fogták el.

A fegyveres összecsapások után a 
felkelôk közül azonban sokan nem 
mentek haza, hanem új helyeken gyûl-
tek össze: a hegyekbe, kórházakba, 
diák- és munkásszállásokba húzódtak 
vissza –-- illegalitásban. A novemberi 
4-i, második szovjet inváziót követôen 
az egyik legfontosabb forradalmi köz-
ponttá a Péterfy Sándor utcai kórház 
vált. Megfordult itt Angyal István a 
Tûzoltó utcaiaktól, Nickelsburg 
László a Baross térrôl, az Ober-
sovszky Gyula köré tömörülô értel-
miségiek, egyetemisták és sebesült 
forradalmárok a fôváros különbözô 
pontjairól. Az addig a szovjet csapatok 
ellen küzdôk fehér köpenyt vettek 
magukra, nappal a kórház munkáját 
segítették, este pedig az ekkor már 
fegyvertelen ellenállást szervezték. 
Röplapok, újságok készültek a pincé-
ben, itt sokszorosították az Élünk címû 
illegális újságot.

A gyorsan újjászervezôdô államvé-
delem viszont hamar felfigyelt a kór-

házban mûködô munkára, és novem-
ber 16-án a karhatalmisták váratlanul 
hatalmas razziát tartottak az intézet-
ben. A röplapozást vezetô Angyalékat 
letartóztatták, az elrejtett fegyvereket, 
sokszorosítógépeket és rádiókat le-
foglalta a rendôrség. Obersovszky és 
Gáli átmentek a Domonkos utcába, 
ahol az Élünk újabb számait már a 
szükségkórház pincéjében szerkesz-
tették Tóth Ilona orvostanhallgató 
segítségével. Tóth Ilonát november 
20-án, Obersovszkyékat decemberben 
tartóztatták le. A sorozatos razziák 
ellenére az ellenállás még ekkor sem 
szûnt meg, hanem az addigi „második 
vonal” lépett elôre; róluk a kelleténél 
jóval kevesebbet tudunk.
Müller Gabriella történész, M. 

Kiss Sándor professzor tanítványa a 
fegyveres harcokat követô „földalatti” 
szervezkedések történetét kutatja. 
Ennek az idôszaknak az egyik kulcs-
figurája, Péch Géza mérnök az 
októberi forradalmi napokban önként 
jelentkezett sebesültszállítónak a Pé-
terfy Sándor utcába, ahol a mentô-

Második 
forradalom

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293
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A MI MAGYAR ADÁSUNK IV.
Józsa ErikaVolt egyszer egy magyar 

adás. A román fővárosban, Bu- 
karestben jött létre, ahol az 
ország egyetlen Televíziója mű- 
ködött. 1969-et írtunk, a politi-
kai barométer éppen enyhü-
lésre állt, így megtörtént az a 
csoda, hogy a román televízió 
egyszercsak megszólalt ma- 
gyarul!  Nosza ünneplőbe öltö-
zött a székely, s úgy ült le min-
den héten a tévé elé, ahonnan 
magyarul beszéltek hozzá.

A csoda ha nem is három 
napig, de 15 évig tartott ami-
kor az erdélyi magyarság szá-
mára oly fontos  magyar adást 
1985-ben egyik napról a má- 
sikra megszüntették. 

A Magyar Adás történetéről 
az egykori szerkesztőség három 
tagja, Józsa Erika, Simonffy Ka- 
talin és Tomcsányi Mária köny-
vet írt, melynek bemutatója 
novemberben lesz Marosvásár- 
helyen. Lapunk olvasói elsőként 
pillanthatnak bele a kolozsvári 
Kriterion könyvkiadó gondozá-
sában megjelenő kötetbe.

Csáky Zoltán
 Ülök a kertben, a terebélyes 

cseresznyefa alatt – az idén hét 
liter 51 fokos pálinkát adott a 
termése, nem beszélve az Emő 
által a spájzban sorakozó több 
üveg cseresznyebefőttről.Szem- 
be velem, a kerítés oldalán Er- 
dély, Felvidék, Moldva kövei. A 
gyulafehérvári székesegyház 
sárgás kődarabja, a borsi Rákó-
czi-kastély mohás zöldje, a klé-
zsei, gyimesi patakok vízmosta 
kövei, emlékei. A laptopon 
Erika és Kati vissza-visszatérő 
kedves sürgetései: „Zoli, írd már 
meg, mikor küldöd, a többiek 
már elküldték… Csak emlék-
szel, mit csináltunk a diktatúra 
éveiben, amikor Székelyföldön 
hétfő esténként elnéptelened-
tek az utcák, és a szobákban a 
villogó képernyőn megjelent a 
bukaresti magyar adás főcíme, s 
felhangzott jellegzetes szigná-
lunk: Szeretnék szántani…”

„Jobb, ha mi táncolunk, mint 
hogy minket táncoltassanak!” – 
a magyar adás egyik, talán leg-
markánsabb, emblematikus mű 
sora. Igen, ez volt a Kaláka. 
Megnéztem, mit ír róla a Ro- 
mániai Magyar Irodalmi Lexikon 
II. kötete, Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1991:

„A romániai televízió magyar 
műsorának honismereti és nép-
művészeti vetélkedő sorozata 
(1977-1980) keretében szaklíce-
umi diákokból és egyetemi hall-
gatókból toborzott önkéntes 
munkaközösségek szülőföldjük 

szellemi és tárgyi néprajzának 
hagyományait kutatták fel és 
mutatták be a televízió közön-
ségének. Szervezői: Csáky Zol-
tán, műsorvezető-szerkesztő, Si- 
monffy Katalin, zenei szerkesz-
tő, Ion Moisescu és Dan Grigore 
Popa rendezők. A műsor célját 
abban jelölték meg, hogy a 
hagyományok ma is élő értékeit 
be kell építeni a fiatalok min-
dennapi életébe.”

Előttem a bukaresti A Hét 
1979 szeptember 21-i száma, 
benne Lőrincz Györgyné Hodo-
rog Luca klézsei nótafával készí-
tett riportom, mely ékes bizo-
nyítéka annak, hogy a diktatúra 
legsötétebb éveiben is mi bi- 
zony átmentünk Moldvába és 
áthívtuk a csángó magyarokat, 
zenészeket és táncosokat a 
csíkszeredai Kalákába. Annak 
ellenére, hogy amikor lejelent-
keztem a bákói pártbizottság-
nál, annak mindenható vezető-
je – aki egyébként a Ceausescu-
kormány egyik minisztere is 

volt akkoriban – széttépte a 
bukaresti TV-igazolványomat, 
magam mellé rendelt egy tiszt-
viselőt, és kivitetett az állomás-
ra. Ennek ellenére, a riport 
megszületett, és a csángó asz- 
szonyok átjöttek a Kalákára.

kolónia-effektusok óhatatlan 
megjelenése közepette is 
emlékszem néhány kollégára, 
akinek világos iránytűi voltak, 
tudta, hogy mit akar, azt is, 
hogy mit lehet, s hogyan lehet 
kisajtolni a helyzetünkből a leg-
többet. 

A magyar nyelvű tévéadás 
megjelenése 1969-ben korsza-
kot nyitott az erdélyi magyarok 
gondolkodásában, látásmódjá-
ban. Amit ma a köznapi szó-
használatban Erdélynek neve-
zünk, - és bele értjük a Bánsá-
got meg a Partiumot, - tehát 
Románia magyarok által is 
lakott területe nagyobb, mint a 
mai Magyarország. Nem az volt 
a jellemző, hogy az emberek 
bejárták az országnyi területet. 
A szatmáriak keveset tudtak 
Székelyföldről, a bánságiak a 
máramarosiakról, nem ismerték 
egymás vidékét, nyelvjárását, 
pláne gondolkodásmódját. Nos, 
ez az adás ébresztett rá, ez 
tudatosította bennünk, hogy 
összetartozunk, segített egy-
mást megismerni, megérteni. 
Aztán a hanyatlás korszakában, 
a hetvenes évek végén, a 
nyolcvanas évek elején valame-
lyes reményt adott arra, hogy 
lehet még tenni valamit, hogy 
még megvagyunk, sokan va- 
gyunk, túléljük ezt is. Külön, 
kézzelfogható érték az a kevés 
megmaradt archívum, ami 
azoknak az éveknek, Erdély 
akkori életének szinte az egyet-
len képi-hangi megörökítője. 
Persze, az archív felvételeket 
főleg azok értik, érzik igazán, 
akik azt a korszakot megélték 
és be tudják helyezni az akkori 
lehetőségekbe és az akkori 
ízlésvilágba.

Józsa Erika
SZÁSZCSÁVÁSI KÓRUS
A kocsi hatalmasakat zökken-

ve araszol előre a gidres-gödrös 
országúton Szászcsávás felé. 
Marosvásárhelyről indultunk, 
utitársam Birtalan József kar-
mester, aki igéri, olyan élmény-
ben lesz részem, ami megéri az 
órákig tartó zötykölődést a 
szinte járhatatlan úton.  Késő 
délután érkezünk meg. A kul-
túrházban gyülekeznek az 
emberek. Van aki otthonról, 
van aki egyenesen a mezőről 
jön. Jól bejáratott rutin szerint 
foglalja el mindenki a helyét.  
Ki-ki hozza a „lámpását” és már 
kezdődhet is az éneklés. A 
„lámpás” egy üveg finom házi 
bor- kenegetni a száraz torko-
kat. A hátam lúdbőrős már 
mikor megszólalnak. A hangok 
kristálytisztán csengnek, szop-
rán, alt, tenor, bariton, basszus 
mind a helyén.  Szászcsáváson 
spontánul született meg a 
többszólamúság, ami azért is 
rendkivül különös, mert a 
magyar népdalnak nem sajátja 
a többszólamúság.

  A faluban ismeretlen a 
botfülüség. A gyerekek bele-
születtek a kórusba, itt ember-
emlékezet óta mindenki jól tu- 
dott énekelni. Lehetséges len-
ne tehát, hogy a botfülüséggel 
nem lehet „születni”, hogy min-
den kisgyerek meg tud tanulni 
énekelni, ha a megfelelő kör-
nyezetbe kerül? 

A repertoár a legváltozato-
sabb darabokból áll egyházi 
énekektől katonanótákig. Aztán 
egyszercsak látom, becsukják az 
ajtót, ablakokat. Kitalálom: 
most jönnek az irredenta nóták!

 A faluban csak egy ember 
van, akitől tartanak, az egyetlen 
román: a milicista. Ezért is nem 
bánják azt az irtózatosan rossz 
utat: aki Szászcsávásra akar köl-
tözni, jól gondolja meg, innen 
nem lehet „ingázni”, innen nem 
lehet gyerekeket a városi ro- 
mán iskolába járatni. 

S jönnek sorba azok a fáj-
dalmasan tilalmas dallamok: 
Krasznahorka büszke vára, Ott 
ahol zúg az a négy folyó, 
Syékely himnusz, Kossuth Lajos 
azt üzente. De nem ám fenn-
hangon, diadalmasan, harsog-
va, hanem halkan, szordínóval. 
Szinte suttogva zeng öt, vagy ki 
tudja hány szólamon, hogy 
„Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!”

A torkom még most is össze-
szorul, ahogy ezeket a sorokat 
írom. Nem voltam – s tán még 
most sem vagyok- könnyen 
meghatódó fajta, de bevallom 
erősen fénylett a szemem. Mikor 
pedig már ott tartottunk, hogy 
„Megbűnhődte már e nép a 
múltat s jövendőt”, bizony ren-
desen potyogtak a könnyeim.

Annak az éneklésnek a hang-
felvételét nagyon sokáig őriz-
tem, azok között a legféltettebb 
értékek között volt, amiknek 
helyet kellett szorítanom a ha- 
mubasült pogácsa mellett a 
vándortarisznyámban. S attól 
kezdve minden kórust, minden 
himnuszéneklést a szászcsávási 
mércével mértem. S be kell val-
lanom, a világ széltében hosszá-
ban máig nem hallottam a him-
nuszt olyan fájdalmas, mélysé-
ges tartalommal megtöltve éne-
kelni, mint ebben a világvégi kis 
erdélyi faluban 1979 tavaszán.

Boros Zoltán
 A visszaemlékezéseink ennyi 

idő után valószínűleg megszépí-
tik egy kicsit a múltat. 
Elképzeléseink természetesen 
nem jelentek meg minden 
adásban, nem sikerült minden 
műsorunkban minőséget nyúj-
tani, voltak elfáradások, a szer-
kesztőségben is éltek feszültsé-
gek, meg kiscsoportos versen-
gések, ráadásul mindig akadt 
egy-két,  főnökökhöz dörgölődő 
élősködő. A besúgás is műkö-
dött, volt akiről tudtuk, hogy ez 
a dolga, sőt, Bodor hívta fel rá a 
figyelmünket, volt, amit csak 
kikövetkeztettünk. És mégis a 
bukaresti lét, a szigethelyzet, a 

Galbács Pál
NEM MENTEM EL ÁZSIÁBA

Televízió, forgatások és a 
román- magyar viszony. Úgy 
hangzik, mint egy szaktanul-
mány címe. Szinte hiányzik 
melléje a szociotudor eszme-
futtatása. De itt egészen más-
ról van szó.

 A vidékre utazó stáb (for-
gatócsoport) szabvány-létszá-
ma öt személy volt: szerkesztő, 
operatőr, magnókezelő, vilá-
gosító és gépkocsivezető.Kö- 
zülük legalább egy politikai je- 
lentéstevő, magyarán besúgó 
volt. Ezt a társaságot nehezen 
lehetett kordában tartani, 

vagy a pia, vagy a nők, vagy a 
tarhálás, vagy az érdektelen-
ség, vagy mind ez együtt, szó-
val mindig akadt, amitől a han-
gulat bezúgott. A durva boz-
gorozás velem csak egyszer 
fordult elő. Nem tudom már, 
milyen gazdasági anyagot (a 
Dunai hajózásról?) készítettem 
Giurgiuban. A forgatás után a 
kikötőparancsnok meghívott 
egy kis falatozásra, a szolgálati 
hajójára. Valahányadik cujka u- 
tán minden átmenet nélkül, 
egyre minősíthetetlenebb sza-
vakkal, gyalázni kezdte a ma 
gyarokat, úgy általában. Rövid 
idő után, ahogyan kezdte, 
olyan hirtelen hagyta abba, 
majd néhány perces szünet 
után: „Sper ca nimeni nu e 
bozgor printre noi” (Remélem, 
senki sem bozgor közülünk). 
Rezzenéstelenül és azonnal 
válaszoltam: „Ba da, eu” (De 
igen, én). Ezzel a téma ki is 
aludt. Érdes provokációba bot-
lottam, ez világos, de soha 
nem tudtam megfejteni, mi 
volt a célja a pasasnak, aki jól 
tudta, hogy a magyar adástól 
vagyunk. A kocsiban aztán 
Adelmann Alfréd operator 
vezényletével Bukarestig szó 
nélkül nyeltem a magyarelle-
nes szöveget. A cujkával vitat-
koztam volna? Esetleg mond-
jam: na jó, álljunk meg, kiszál-
lok, közkívánatra indulok Ázsi- 
ába. Ilyen vagy olyan összefüg-
gésben hányszor és hányszor 
hallottam a „Mananci paine 
romaneasca” (Román kenyeret 
eszel) -szerű sztereotípiát, de 
soha nem közvetlen munka-
társaktól. Sokszor tették fel 
nekem a nyilván megválaszol-
hatatlannak vélt kérdést: a 
román-magyar meccsen kinek 
szurkolsz? Gondolkodás nélkül 
válaszoltam mindig: a magya-
roknak. Erre a kérdező száz 
esetből mind a százszor néma 
maradt, ugyanis csak erre, erre 
az egyetlen egy válaszra nem 
számított. 

'80-ban vagy '81-ben teste-
sebb anyagot készítettem az 
épülő Dunacsator-náról. A 
nagyszabású munkálatokban 
a hadsereg alakulatai is részt 
vettek. A téma dehogy volt 
érdektelen, már csak azért 
sem, mert az ötvenes években 
itt megkínzott politikai fog-
lyokra gondolva, szinte min-
denkiben morbid asszociáció-
kat gerjesztett. A nagyobb 
gyárak, üzemek élén akkor 
már kizárólag magas rangú 
katonatisztek álltak. A Duna-
csatorna építését irányító igaz-
gató-tábornokot, vagy inkább 
tábornokigazgatót megkér-
tem, kerestessen nekem egy 
ott dolgozó magyar kiskato-
nát, meg szeretném szólaltatni. 
Rövid tétoázás után azt mond-
ta, rendben, majd katonás szi-
gorral figyelmeztetett: nehogy 
az derüljön ki a riportból, hogy 
a csatornát a magyarok építik. 
Tábornoki aggodalmát én így 
értelmeztem: nem árt az éber-
ség, hogyha magyarokról van 
szó, mert, lám, Erdélyről is 
mennyi hazugságot képesek 
összehordani.

FOLYTATÁS JÖVŐ HETI LAP-
SZÁMUNKBAN)
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Az Ausztráliai Magyar 

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2014. november 9-én vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, Nôszövetségi gyûlése, melyre 

mindenkit szeretettel várunk (Watkins St.bejárat), 
vasárnapi iskola és ovóda

 9.30-tól --12.00 óráig a Bocskai teremben 
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 9-én vasárnap 
11.30 órakor 

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

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

ADELAIDE (SA) 
2014.november 9-én vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2014. november 9-én 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.

Magyar feltalálók napja a Bocskaiban
A melbourne-i Bocskai Központ éves programjában kiemelt szerepet kapnak az egynapos táborok, melyeket 

hagyományosan az iskolai szünidôk idejére idôzítenek a szervezôk. Ebben az évben harmadik alkalommal, október 
1-jén gyûltek össze a magyar gyerekek és pedagógusok a Bocskai nagytermében, hogy egy jó hangulatú napot 
töltsenek el együtt, ahol a tanulás és az információszerzés mellett a játék, a kísérletezés és a jókedv játszotta a 
legnagyobb szerepet.

A napot áhítat, reggeli torna és a magyar kötôdésû, világhírû feltalálókról szóló rövid kiselôadás nyitotta meg 
Kôpataki Katalin és Medovarszki István elôadásában, melyet a gyerekek nagy örömmel és figyelemmel hallgattak.

A reggeli áhítatot követôen a gyerekek forgószínpad jelleggel, vegyes csoportokba sorolva járták végig a négy 
állomást, melyeket a kreativitás, a találmányok története és a logikus gondolkodás fejlesztése ihlettek. Az elsô 
állomáson a gyerekek szórakoztató logikai fejtörôk megoldását kapták feladatul, melyeket nagy figyelemmel és 
koncentrációval igyekeztek teljesíteni. Az agytekervények megmozgatásáról Bartha Gyöngyi gondoskodott, aki 
lélegzetelállítóan fifikás feladatokat talált ki a gyerekek számára.

A második foglalkozást Kovács S. Szilvia vezette, aki Asbóth Oszkárnak emléket állítva egy ötletes helikopter-
modellt készített a gyerekekkel. Ezen az állomáson a helikopter repülésének sajátosságai mellett a fiatalok 
megismerkedhettek a helikopter forgószárnyának fontosságával és betekintést nyerhettek Asbóth Oszkár 
munkásságába. Itt az ügyes kezekre is szükség volt, mivel olyan egyszerû eszközökbôl, mint WC-papír guriga, 
jégkrémes pálcika, karton és színes lap, kellett összeállítani a képen is látható egyszerû kis helikopterutánzatot.

A harmadik helyen a gyerekek segítségül hívhatták saját kreativitásukat is, ami annál is fontosabb volt, mivel az 
egész nap ennek az emberi tulajdonságnak a hangsúlyozására lett szánva. A résztvevôknek itt saját ötleteiket kellett 
bemutatniuk, majd a kész tervek megrajzolása után Kôpataki Katalin egy kiállítást is létrehozott a mûvekbôl. A 
tervezés során az egyetlen feltétel az volt, hogy olyasmit kellett megtervezni, ami korábban még nem létezett. Így 
ismerkedhettünk meg többek között a hologramos televízióval, a 3D telefonnal és a légbefúvásos ággyal is.

Negyedikként a gyerekek egy múzeumi sarokba csöppenhettek, ahol egy kiállítás keretében rövid összefoglalót 
kaphattak a legjelentôsebb magyar feltalálókról és találmányaikról. Egy-egy találmányt a kezükbe fogva közvetlenül 
is kapcsolatba kerülhettek ezekkel a kiemelkedô technikai vívmányokkal. A kiállítás megtekintését követôen Makkai 
Márta és Medovarszki István vezetésével játszósarokká alakult át a helyszín, ugyanis itt a táborvezetôk által készített 
társasjátékot játszhattak a gyerekek. Természetesen a játéknak is megvolt a maga pedagógiai célja, ugyanis csak 
azok nyerhettek a társasban, akik a legtöbb dologra emlékeztek a nap során hallott információkkal kapcsolatban.

Ebéd után kissé kötetlenebb formában folytatódott a nap, a gyerekek és tanítóik ádáz számháborút vívtak a 
Bocskaival szemközti parkban. A gyerekeknek annyira tetszett ez a játék, hogy három menetet is le kellett velük 
játszani. Élmény volt figyelni, ahogyan stratégiákat gyártottak az ellenfél zászlajának megszerzésére és a sajátjuk 
megvédelmezésére.

A nagyterembe visszatérve látványos kísérleteket tekinthettek meg a résztvevôk: megelevenedett a tejbe rajzolt 
szivárvány, érdeklôdve figyelhettek egy éppen kitörô vulkánt, egy papírvirág kinyílása szórakoztatta ôket, majd 
pedig megbizonyosodhattak arról, hogy a gyertya égéséhez valóban oxigénre van szükség.

A nap zárásaként egy rövid kvízjátékban bizonyíthatták a gyerekek azt, hogy mi mindent tanultak ezen a napon. A 
helyes válaszokért kapott Rubik-kockákat örömmel forgatták, melynek kirakási útmutatója – több más érdekes 
feladat mellett – megtalálható volt abban a menetlevélben, melyben rövid emlékeztetôket és érdekes otthoni 
feladatokat rejtettek a tábor szervezôi.

Kôpataki Katalin és Medovarszki István



1949-ben Ausztráliába, mert nem kí-
vánt a szovjet-orosz katonaság által 
megszált, kommunista diktatúrát épí-
tŒ Magyarországra hazatérni. Inkább 
vállalta a számûzetés keserû kenye-
rét.

Már az Ausztráliába tartó egy hóna-
pos hajóút során angol nyelvre oktat-
ta az utasokat. Megérkezve, a vállalt 
két éves munkaszerzŒdése letöltése 
után a Martin Place-en mûködŒ angol 
és külföldi könyveket árusító köny-
vesboltba került, ahol megszervezte a 
magyar nyelvû könyvek importját. 
Ekkoriban a magyar bábkormány jó 
dollárért külföldön forgalomba hozta 
az általa elkobzott könyveket. Innen 
szerezte be a Szent István Egyesület 
az elsŒ többszáz kötetes kölcsön-
könyvtára köteteit. 

Ezzel egyidejüleg összeállított egy 
angol–magyar nyelvkönyvet, ami sok-
szorosított formában állt honfitársai 
rendelkezésére. Angolnyelvû oktatást 
is szervezett hétvégenként az Egyesü-
let Castlereagh Street-en lévŒ Katoli-
kus Legion House-ban mûködŒ helyi-
ségében, ahol havonta táncestélyeket 
is rendeztek igen nagy támogatott-

ságnak örvendve.
Ezt követŒen, tanári diplomáját elis-

mertetve Sydney St. George nevû ke-
rületében kezdte meg középiskolai 
oktatói pályáját. Ezt az évek során 
„language masteri” fokozatra emelte 
az elŒkelŒ Sydney Girls Highschool-
ban. Ezzel egyidejüleg a Sydney 
Egyetemen magyar tutorial tanfoly-
amot indított a magyar nyelv, kultúra 
és történelem megismertetésére.

Polihisztori tevékenységét kiter-
jeszve megírta, és az általam vezetett 
Hungaria Publishing Company kiadta 
1977-ben, a „The Timess Nation” cí-
mû, több kiadást megért magyar kul-
túrtönténeti mûvét – amit az Egyesült 
Államokban is újra kiadtak. 1986-ban 
jelent meg a „Hungarica” címû ma-
gyar történelmi nagyságokat bemu-
tató angol és magyar nyelvû könyve. 
Megjelent továbbá 1986-ban a Csapó 
Endrével közösen írt „A Place in the 
Sun” címû 1956-os eseményeket és 
azok történelmi elŒzményeit bemu-
tató kötet, amely ismét megjelent kie-
gészítve 2006-ban az 50. évfordulón.  
„Csak azért is” címû kötete szolgált  
visszaemlékezései, ifjúsága és tanítói 
tevékenysége ismertetésére. Számos  
több nemzetpolitikai tanulmánya szol-
gálta a magyar imázs terjesztését.

De talán a legnagyobb elismerést a 
közösségi magyar iskolákban teljesí-
tett tanításával és az ausztrál középis-
kolai oktatási rendszerben a magyar 
nyelv értettségi tantárgykénti elis-
mertetésével érte el a Saturday School 
of Community Languages keretében.

Ennek elérése érdekében az 1970-es 
években Dr. Bodolai Zoltán szellemi 
közremûködésével számos beadványt 
nyújtottunk be a magyar szövetségek 
részérŒl, mind a Föderális, mind a 
NSW-i kormánzati fórumokhoz, és 
annak ellenére, hogy a Teachers Fe-
deration (Tanárok Szakszervezete) 
mindvégig ellenezte, 1978-ban az ok-
tatási kormányzat elfogadta a közös-
ségi nyelvek, köztük a magyarnak, 
középiskolákban érettségi (HSC) tan-
tárgyként való oktatását. 

Összegezve, Dr. Bodolai Zoltán mél-
tó névének a könyvtár számára való 
elnevezésére, családja örökségeként 
is. Édesanyja született Kossuth-leány, 
nŒvére apáca, aki Argentinában ma is 
mûködŒ iskolát hagyott maga után, és 
unokahuga Logán Judit a Szent Er-
zsébet Otthon igazgatója. 

Sajnos a számomra adott idŒkeret 
nem ad lehetŒséget részletesebb élet-
rajzi adatok ismertetésére.

és – esztétikai szempontokat is figye-
lembe véve – külön kerültek elhelye-
zésre. Új részlegként megjelent az 

életrajzi, az útleírás és a lexikon rész-
leg, ahol ezen túl a téma szerint ta-
lálják meg az olvasók szintén ABC 
sorrendben a könyveiket. A könyvtár 
állománya a rendezés során közel 500 
kötettel bŒvült, amit egyúttal selej-
tezés kísért, aminek során szintén 
körülbelül 500 sérült kötet kelült ki a 
könyvtárból. A könyvtárban létrejött 
az úgynevezett emigrációs szekció, ez 
elsŒsorban az elmúlt 60 évben Syd-
neyben megjelent könyvek össze-
gyûjtését és rendszerezését jelenti, 
de általában összegyûjtésre kerültek 
az emigrációban keletkezett alkotá-
sok. így a könyvtár már egy 486 
kötetbŒl álló emigrációs gyûjtemény-
nyel is büszkélkedhet. Az otthon 
rászoruló lakóira is gondolva 70 da-
rab hangos könyvvel bŒvült az állo-
mány, amely a magyar és világiroda-
lom klasszikusaiból áll. 

Kardos Béla a NSW-i Magyar 
Szövetség tiszteletbeli elnöke ismer-
tette Dr. Bodolai Zoltán életútját és 
ebbŒl fakadó érdemeit.

Logan Judith az Erzsébet otthon 
vezetŒségének tagja, a névadó unoka-
húga emlékezett vissza személyes 

emlékek felidézésével, majd Œ vágta 
el a könyvtár bejáratának nemzeti 
színû avatási szalagját.

A megnyitást ünnepélyessé tette 
Szondi Jenô katolikus pap és Péter-
ffy Kund református lelkész áldása, 
azt követŒen a megjelentek megte-
kintették a könyvtártermet, a Syd-
ney-i magyarság felújított intézmé-
nyét.

Ismét sikerült megalapozni egy 
újabb intézményt a magyar jövŒ szá-
mára: a magyar betû, irodalom, tudo-
mány bölcsŒjét jelentŒ Bodolai Zoltán 
Könyvtár szélesebb körû mûködte-
tése révén.

Bodolai Zoltán Könyvtár – Sydney
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Szép számban gyûltek össze az ér-
deklŒdŒk október 19-én a Dean Park-i 
Szent Erzsébet Otthon könyvtárának 
névadó újranyitásán.

Kicsi Csilla vezette le az esemény 
menetét. Köszönetet mondva, mind a 
magyar kormány nemzetpolitikai el-
hivatottságából létrejött KŒrösi Cso-
ma Programnak, mind az abban részt-
vevŒ ösztöndíjasoknak. Rényi Má-
tyás és Bényi Rita e program ösz-
töndíjasai hónapokon át dolgoztak a 
könyvtár modern profi szisztéma sze-
rinti átrendezésén, kategoriákba ra-
kásán, a kötetek könnyebb rátalálá-

ának érdekében. A könyvtár ezúttal 
személyes nevet kapott a sydneyi 
magyar közélet egyik neves tagjának, 
a magyar irodalom és kultúra auszt-
ráliai ápolója emlékére: Bodolai Zol-
tán Könyvtár.

Rényi Mátyás elmondta, hogy az 
Otthon közel 10 000 kötetes könyvtá-
ra átrendezése során a könyvtárba 

bevezetésre került, az általánosan el-
terjedt Cutter-beosztás, ez a rendszer 
levetŒvé teszi, hogy a könyvtár olva-
sói mostantól, ABC sorrendben keres-
hetik meg kedvenc szerzŒjük köny-
vét. Íly módon a gyûjtemény 4500 
szépirodalmi kötete kapott Cutter-
számot. A megújulás másik nagy 
eredménye az új szekciók létrehozá-
sa. Az egybefüggŒ sorozatok kieme-
lésre kerültek a meglévŒ könyvtárból 

A Szent Erzsébet Otthon könyvtárának névadó újranyitása

Kardos Béla felszólalása
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
Kedves Barátaim!
Nagy örömömre szolgál, hogy Ré-

nyi Mátyás, akinek mentora vagyok, 
és Bényi Rita, a KŒrösi Csoma Sán-
dor Program öszöndíjasai a magyar 
honból, rendberakták a Szt. Erzsébet 
Otthon Könyvtárát, és hogy itteni sze-
mélynevet is választottak számára.

A könyvtár igencsak megfelelŒ név-
adóra talált Dr. Bodolai Zoltán sze-
mélyében, akinek egész életútja a 
magyarság szolgálatában telt el, s ezt 
a munkáját elhalálozásával a Szent 
Erzsébet Otthonban fejezte be.

Amikor bölcsész doktori diplomájá-
val elhagyta az egyetemet, a magya-
ron kívül német, angol és francia 
nyelven is beszélt.

Gróf Teleki Pál miniszterelnök von-
záskörébe, annak egyik nemzetpoliti-
kai társaságába került titkárnak. Gróf 
Teleki Pál jövŒt építŒ, az ifjúságot 
hazaszeretre buzdító politikus volt. A 
legnagyobb ifjúságot szervezŒ cser-
kész-mozgalomnak volt az ún. fŒcser-
késze. Az angol mintára felállított 
mozgalomnak adott magyar identi-
tást, magyar hagyományŒrzŒ fela-
datot. Dr. Bodolai Zoltán is ennek a 
magyarságtudatnak szellemében te-
vékenykedett egész életében.

A II. Világháború utolsó szakaszá-
ban behívták katonának és hadapród-
ként, majd zászlósi rangban szolgálta 
hazáját. Katonai egységével és csa-
ládjával, fiatal feleségével és kisfiá-
val, nyugatra került, innen vándorolt 
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Sikeres apáknapját 

tartottak 

Melbourneben
Idén az apáknapi megemlékezést 

más formában rendeztük nagyszerû 
eredménnyel. Az ebéd a szokásos ke-
retek között a Központ alsó termében 
lett feltálalva. Az elsô meglepetés az 
volt, hogy sokkal többen jöttek el, mint 
más években, úgy hogy csaknem 
kifogytunk mindenbôl.  Látszik, hogy a 
sok új kiscserkész hozza a szülôket, 
nagyszülôket.  Ebéd után az ünneplést 
nem a teremben, hanem kint a tisztá-
son tartottuk egy tábortûz keretében.

Miután, nehezen, de végülis meg-
gyulladt a tûz, Bartha Gábor a Szülôi 
Testület elnöke, köszöntötte Gruber 
Tibit és méltatta sok évi munkáját, de 
mint tudjuk, Tibi továbbra is besegít 
ahol csak szükség van rá. Aztán kez-
dôdött Kovássy István vezetésével az 
ünnepi tábortûz.  A mûsor igen hangu-
latos és változatos volt. Minden ôrs 
adott elô valamit amit a szülôk és cser-
készek nagy lelkesedéssel fogadtak.  A 
sok dalolás közben István hármasával 
kihívta az apákat és különbözô kér-
désekre kellett válaszolniuk. Sokat ne-
vettünk, különösen amikor  az „Én el-
mentem a vásárba”  dallámára az apák 
elmentek vásárolni a  vásárba. Egy 
pár viccet is mondott, csak egyet írok 
ide ami nekem legjobban tetszett:

A kisfiú megkérdezni az anyukájától: 
--- Anyu, ugye Isten adja a napi kenye-
rünket? --– Igen, kisfiam. --– És anyu, 
ugye Jézuska hozza a játékokat? –-- 
Igen, kisfiam. ---  Akkor az apu mit 
csinál egész nap???!!!

A fiú ôrs egy saját készített népmesét 
adott elô bábszínház formában, a lá-
nyok pedig egy verset szavaltak. A 
fôszám persze a kiscserkészek bemu-
tatója volt.  Mici Mackót adták elô gi-
tár, dob és egyéb zajos szerszám köz-

KRÓNIKA

remûködéssel.
Igen értékes és érdekes volt az elbe-

szélés melyet István adott elô. Egy apa 
elvitte a fiát egy szegény faluba, hogy 
megmutassa neki, hogy hogyan élnek 
a szegények.  Amikor végül megkér-
dezte a fiát, hogy mit tapasztalt, nagy 
meglepetésére a fiú megköszönte,  
hogy megláthatta, hogyan élnek a sze-
gények, és így foglalta össze amit 
látott:  „Nekünk egy kutyánk van, ne-
kik négy, nekünk van egy uszodánk, 
ôk a tó partján laknak, a mi kertünk 
tele van lámpával, övékre pedig a csil-
lagok világítanak. És végül láttam, 

hogy nekik van idejük beszélgetni 
egymással, Te és anyu viszont egész 
nap dolgoztok, és alig látlak titeket.”

 István végül az „Apának lenni” címû  
megható verset olvasta fel:

 „Hogyan is kell apának lenni?
igazi receptet még nem írt senki,
Egyetlen módon igazol az élet:
az, kinek apja van, mind szeret té-

ged.”
   Aztán a szokásos szeretetkörrel 

fejezôdött be ez a nagyszerû ünnep.

Kovássy Marianne, 

1956-os megemlékezés Canberrában
2014. október 25-én a Canberra és Környéki Magyar Kulturális Egyesület és a canberrai Árpád-házi Iskola és Tánc 

közösen megemlékezést szervezett az 1956-os szabadságharc 58.-ik évfordulója alkalmából. Az esemény a Himnuszok 
eléneklésével vette kezdetét. Az idei évbe a megemlékezô beszédet az 1956-os szabadságharcról Budaváry Rosemary 
írta magyarul és angolul, amelyet a megjelenteknek, magyarul az író angolul, pedig Lingwood Gabi olvasott fel. A 
megemlékezésen elhangzott Márai Sándor „1956 Mennybôl az angyal” címû verse, amelyet Molnár Olgától 
hallhattunk. A rendezvényen a 13 aradi vértanúra is megemlékeztek. Óvári Krisztina az „Október 6-ra” címû verset 
szavalta. A megemlékezés keretében egy perces felállással és néma csenddel emlékeztek meg a szabadságharc hôseire. 
Az esemény a „Szózat” eléneklésével záródott. Amennyiben részt szeretne venni az egyesület és az iskola által szervezett 
rendezvényeken bátorítjuk, hogy csatlakozzanak. Bôvebb információ a 02 6291 0772 telefonszámon, a 
magyarcanberra@gmail.com villámpostacímen vagy az http://ovari.t15.org/cdhca/ honlapon.

CKMKE Sajtószolgálata
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Ripityára verte, 
de tisztelte a férfiakat

Polgár Judit, aki 25 évig vezette a 
sakkozónôk világranglistáját, a nyáron 
jelentette be: abbahagyja a verseny-
zést. Beszélô név az övé a világban, ô 
az, akit Garri Kaszparov sem utasít 
el skype-on. Az összes világbajnokot 
legyôzte a férfiaknál, de a vb-cím nem 
jött össze. Majdnem olimpiai bajnok 
lett a magyar férfiakkal, ô látta a nye-
rô lépést, Lékó sajnos nem. Gyerekeit 
hagyományosan neveli.

Az augusztusi sakkolimpián bejelen-
tett visszavonulásával véget ért az a 
kísérlet, amit édesapja, Polgár László 
kezdett, és mindhárom lányából, vagy-
is Zsuzsából, Zsófiából és önbôl is 
zsenit nevelt. A Fischer–Szpasszkij vb-
döntô hatására kezdôdött az egész 
több mint negyven éve a Vörös Meteor 
sakkbázisán. Milyen volt ebben részt 
venni?

Nem lehetne a kísérlet helyett azt 
használni, hogy életstílus? A kísér-
letnek negatív a kicsengése, egy kicsit 
pejoratív is, mi pedig ezt negatívnak 
nem éreztük, nem szenvedtünk benne, 
sôt.

A most 68 éves Polgár László azt 
találta ki, hogy a genetikának nincs 
szerepe abban, hogy valaki a társai 
fölé emelkedjen, pusztán a neveltetése 
elég ehhez. A három lány nem tanult 
iskolában, mert az apuka úgy gondolta, 
ott inkább tönkreteszik a gyerekeket, 
nem pedig segítik fejlôdésüket. Mate-
kot tanultak, nyelvet és a sakkozást, 
otthon. A legidôsebb lány, Zsuzsa már 
olyan feladatokat oldott meg matekból, 
amikkel egy átlagfelnôtt nem boldo-
gult. Polgár László megjósolta, hogy a 
lánya le fogja gyôzni Portisch Lajost, 
ez sem tetszett a hazai vezetésnek. Az 
apukának természetesen abban is iga-
za lett.

Javítok: milyen volt ebben az életstí-
lusban részt venni?

Ha utólag visszatekintek, felemelô. 
Idôközben azonban nem mindig hálás, 
mert rengeteg támadást éltünk végig, 
amik hol felerôsödtek, hol csitultak, 
ám így is nagy mínuszból indultunk. 
Az elfogadás, vagyis elsôsorban az 
olimpiai sikerek (1988 és 1990) után 
azért kezdtek a támadások alább-
hagyni. Igaz, még akkor is voltak 
rosszakaróink, akik jobb dolguk nem 
lévén Polgáriáról írtak, hiszen hárman 
adtuk a gyôztes csapatot, és Mádl 
Ildikó volt a negyedik. A társadalmi 
viszonyok változásával, különösen 
2000-es években még talán meg is 
becsültek bennünket.

Volt, hogy a disszidálás gondolata is 
felmerült az édesapjában. Beavatták 
önt is?

Nyitott családban éltünk, természete-
sen tudtam róla, hogy elhagyhatjuk az 
országot. Kicsi voltam, körülbelül tíz-
éves, ezért nekem igazi beleszólásom 
nem lehetett, de arra emlékszem, 
hogy apu hangulata megváltozott egy-
két alaptalanul kritikus cikk után. 
Felidegesítette magát, amikor nem 

értették meg az általa megvalósított 
életstílus lényegét, de a konkrét ok az 
útlevelünk bevonása volt. Ma már 
hihetetlennek tûnhet, de volt ilyen. Mi 
viszont így nem tudtunk azokra a ver-
senyekre utazni, amelyek a fejlôdésün-
ket szolgálták volna. Emellett külföl-
dön nem mint csodabogarakra néztek 
ránk, hanem mint egy új stílus sikeres 
versenyzôire. Kint nemcsak mint ven-
dégeket fogadtak kedvesen és szívé-
lyesen, hanem tökéletesen tisztában 
voltak az eredményeinkkel is, és 
nagyon tisztelték és dicsérték azokat.

Míg itthon támadások kereszttüzében 
álltunk, mert magántanulók voltunk, a 
szövetség is olykor akadályozott, és 
akkor még eretnek gondolatnak, 
szentségtörésnek számított az egyen-
jogúsítás, hogy a nôvérek a férfiak 
közt is sikeresek lehetnek.
A magyar ellenszél
A Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) 

manilai kongresszusán a magyar kül-
dött azt javasolta 1985-ben, valamennyi 
nônek írjanak száz Élô-pontot az ak-
kori eredményeihez, mert nem játsza-
nak férfiakkal. Polgár Zsuzsának ter-
mészetesen ne írjanak hozzá semmit 
–- ez is terv része volt, és a magyar 
küldött kérése. A többiek ezt elfo-
gadták, így újra egy szovjet vezette a 
nôi világranglistát Zsuzsa helyett, de 
ezt az ingyen kapott pontot a túlnyomó 
többség elveszítette, míg Polgár nem-
hogy megtartotta, hanem túl is szár-
nyalta azt, amivel akkor rendelkezett.

A három nôvérbôl ön lett a legsi-
keresebb. Mit gondol, mi lehetett en-
nek az oka?

A legfontosabb, hogy Zsuzsa és Zsófi 
példájából és a korábban elkövetett 
hibákból sokat tanult apu, ôk taposták 
ki nekem a helyes ösvényt. Ôk még el-
mentek olyan versenyekre, amikre én 
például már nem. Ha az ô önbizalmuk 
esetleg megingott, az enyém már ke-
vésbé a megfelelô versenyeztetés 
miatt. Emellett talán én voltam hár-
munk közül a legjobb versenyzô alkat.

Mint a Kill Bill fôhôsnôje?
Igen, az a gyilkos ösztön, az agresszív 

stílus nekem feküdt legjobban. Apu 
szerette a bevállalós partikat, ha volt 
egy partiban tûzijáték, én pedig az ô 
elképzelését meg tudtam valósítani. 
Ha volt is kudarcom, az egyszer sem 
törte le a szárnyaimat, nagyon pozití-
van álltam hozzá, igyekeztem mihama-
rabb kijavítani a hibáimat.

Édesapja úgy jellemezte önt, hogy 
egy tünemény. A legtermészetesebben 
viselkedett akkor is, amikor copfos 
kislányként megjelent a teremben, 
adott két puszit az idôsebb férfi nagy-
mestereknek, majd jól megverte ôket. 
Olykor, nincs jobb szó rá, felmosta a 
riválisokkal a padlót. Tényleg, hogy 
mondta azt, ha valakit, egy lényegesen 
idôsebbet alaposan megvert?

Ha finomabban akartam fogalmazni, 
akkor nagyon megvertem. Ha erôseb-
ben, agyoncsaptam. Ha még erôseb-
ben, akkor ripityára vertem. Ennél 
jobban nem durvultam, mert az ellen-
feleket tiszteltem, enélkül nem érhet-
tem volna el jeles eredményeket. Lev 
Pszahisz nagymester azt mondta egy-
szer, amikor játszottam vele, nem 
tudta, hogy a szemének higgyen, vagy 
annak, amit a táblán látott. Trükkös 
helyzet volt, nem vitatom, megtévesztô 
volt a kép, mert egy kislány keményen 
harcolt, és olyan állást rakott ki, ami 

nem egy kislányra jellemzô. A táblán 
kevésbé szerettek, mint azon kívül.

Zsuzsának volt egy igen találó mon-
dása, nem találkozott olyan legyôzött 
férfi nagymesterrel, aki épp a parti 
idején ne lett volna beteg, náthás, 
ilyesmi.

Találó valóban a mondás, és ezt 
ahogy idôsödtem, én magam is szám-
talanszor végigéltem a kifogásokat. 
Jólesett, de különösebben nem foglal-
koztatott, inkább magammal törôd-
tem.

Négyükrôl nagyon sok mindent tu-
dunk, az anyukáról, aki megteremtette 
ennek a családnak a harmóniáját, 
keveset. Mit kell tudni az édesanyáról, 
azon túl, hogy volt egy szállóigeszerû 
mondása: egy családnak a férfi a tû, 
míg a ô, jelen esetben a feleség a cér-
na.

Az anyukám orosz–német szakos ta-
nár, késôbb a pedagógia doktora lett. 
Ô értünk élt. Ô mindig ott volt. Ezek 
snassz mondatok, de az életünket tel-
jes egészében meghatározta. Ha ba-
junk volt, hozzá mentünk sírni, ha örö-
münk volt, vele osztoztunk. Neki 
öntöttük ki a lelkünket, és emellett 
mindig volt ideje arra, hogy finomakat 
fôzzön, pedig nem volt sok pénzünk. 
Azon a 60 négyzetméteren, ahol fel-
nôttünk, és ahol mindig volt valaki, 
vagy egy eszperantó nyelvtanár, vagy 
magyar edzô egy külföldivel, mindig 
melegség volt. Mindig szeretet volt. 
Öten nem sokszor voltunk a lakásban, 
mert sakkozni mindig kellett valakivel, 
és mindig tanultunk. Amikor egyszer 
az iskolában fegyelmit kapott amiatt, 
mert túl sokat volt távol Zsófi versenye 
miatt, akkor ô is felmondott, és még 
többet lehetett velünk. Neki sem volt 
egyszerû, mert Zsófival épp egy sike-
res világbajnoki versenyrôl tért haza, 
amikor az iskolában morcosan fogad-
ták. Ô mindenrôl lemondott értünk, és 
még helyt is állt mindennap a házi-
munkában. A sportszülôk már csak 
ilyenek, legyen szó sakkról vagy 
úszásról.

Milyen volt, amikor izgult a tábla 
mellett?

Amikor kicsi voltam, járt a lábam, 
amikor már nagyobb, törökülésben 
ültem, amikor már felnôtt, csak ültem. 
Az anyukám nem értette, mi zajlik a 
táblán, mert csak a lépéseket ismerte, 
de rögtön látta az arcomról, ha bajban 
vagyok, de azt is, ha mindjárt nyerni 
fogok. Késôbb a férjem is azonnal 
látta a testbeszédemen, mi történik a 
táblán. De ugyanígy Anand felesége is 
látja, ha a férje szenved és bajban 
van.
Az egyik nôvér elrablása
Judit és Zsófia Kanadába ment egy 

hónapra nyelvet tanulni. Judit hazajött 
a lejárt idô után, Zsófit azonban ven-
déglátójuk marasztalta. Volt is kedve 
a maradáshoz, mert jól érezte ott ma-
gát, és sokat fejlôdött az angolja. Aztán 
a vendéglátók egyre erôszakosabbá 
váltak, amikor már szeretett volna ha-
zamenni, nem engedték. „Egy ismerôs 
segített, elment hozzájuk, magával 
vitte New Yorkba, az anyukám azonnal 
repült ki a városba, onnan hozta haza, 
és lehettünk megint egy család” --– 
mondta Judit.

Volt, hogy a feszültség uralkodott a 
gondolatai felett?

Amikor a 12 éves fiúk között meg-
nyertem a világbajnokságot, az utolsó 

parti elôtt egy falat nem ment le a tor-
komon, nyernem kellett ugyanis az el-
sô helyhez. Az önbizalom viszont 
rendre elnyomta az izgalmat és a fe-
szültséget. Mert szinte mindig jól fel-
készültem, és azt éreztem, nem lehet 
baj a parti közben sem. Plusz láttam az 
ellenfelemet, mennyire sokkolt be egy 
nyitástól, vagy ha olyan változat van 
az asztalon, amiben ô nem túl jó.

Ha visszanézzük, legjobb férfi világ-
ranglistás helyezését, a nyolcadikat, 
2004-ben érte el, és abban az évben 
született meg az elsô gyereke, Olivér 
is. Abban az évben volt a csúcson?

Sok szempontból igen, de mégsem 
teljesen. Mert 2003-ban a Wijk aan 
Zee-i szupertornán nem veszítettem 
partit, aki számít, Anand kivételével 
mindenki mögöttem volt, második let-
tem egy roppant erôs mezônyben, 
világbajnokokat elôztem meg. Akkor 
nagyon jól játszottam, ennek is lett az 
egyik következménye a 2004-es beso-
rolásom. Olivérrel az életemben meg-
változott a fontossági sorrend, a 2005-
ös argentínai világbajnokságra már 
vele együtt készültem vele. Futni jár-
tam jó fél évvel a szülés után, parti-
elemzéseket, megnyitásokat bújtam, 
de ott már nem sikerült jól játszani. 
Volt emlékezetes partim, megvertem 
Kaszimdzsanovot, de még a hetedik 
helyet sem sikerült elérni a nyolcból. 
Sokat voltam távol, ami megviselt, 
kevés akklimatizációs idôt hagytam 
magamnak, mert a családommal sze-
rettem volna minél többet lenni. Emi-
att van egy kis hiányérzetem, mert ott 
voltam az esély kapujában, a férfiak 
közt is világbajnok lehettem volna. 
Nem foglalkoztat a „mi lett volna, ha” 
örök kérdése, mert ha máshogy lett 
volna, akkor akár jó dolgok is rosszak-
ká válhatnának. Kis szerencsével vi-
szont máshogy alakult volna az a ver-
seny.

A férfi olimpiai bajnoki címéhez még 
ennél is kevesebb is kellett. Jól emlék-
szem, hogy egy c8-as lépés 2002-ben?

Ez egy jó sztori. Lékó játszott Kasz-
parovval, a többiek már végeztek, ha 
legyôzi az oroszt, nyer a csapat. Ha a 
hátralévô fordulóban tudásunk javát 
adjuk, akkor nyerünk. Szegény Peti 
nem látta a nyerô lépést, mi igen. Gris-
csuk ott állt mellettem, és akaratlanul 
is mutatóujját a szájára tette, és pisz-
szegett, eszembe ne jusson súgni. Peti 
mást lépett, én pedig arra gondoltam, 
miért is nem mondtam be, mi a nye-
rô?! Biztosan nagy nemzetközi botrány 
lett volna, mi olimpiai bajnokok va-
gyunk. De hát sportszerûség is van a 
világon, vagy csak én vagyok ilyen ré-
gimódi?

Mit gondol, mikor fogja megdönteni 
egy nô azt a pontszámot (2735), amit 
ön elért? Pillanatnyilag a közelében 
sincs senki, a kínai Hou Ji-fan (2663) is 
nagyon messze van ettôl.

Ez komoly, hogy erre nekem kellene 
válaszolnom? A táblán olykor meg 
tudom mondani, mi történik tíz lépés 
múlva, de hogy a világban mi, arra 
sajnos nem vagyok alkalmas.

Azon kevesek közé tartozik, aki szinte 
bármikor el tudja érni a világ egyik 
valaha volt legjobbját, Garri Kaszparo-
vot. Gyakran szoktak beszélgetni?

Ô is rohan, én is, de a jó ügyek mellett 
sokszor szoktunk kampányolni. Ezért 
találkozgatunk. Tavaly például a Pol-
gár-sakknapra is eljött. Benne van a 
skype-címe a gépemben, ez igaz, és 
nem szokott elutasítani, ha szeretnék 
kérdezni tôle valamit.

Az augusztusi bejelentése azért is 
különleges, mert még évekig járhatta 

volna a világot, megélhetett volna a 
sakkból, hiszen bárhol a világban be-
szélô név az öné, mégis inkább jobbnak 
látta befejezni.

Egy ismerôsöm azt mondta, hogy 
még csak most kezdôdik az életem 
java. Szép pillanat volt az idei olimpián, 
meg kellett ragadnom. Ezüstéremmel 
nem olyan rossz elbúcsúzni. Túl sok 
minden köt már le, a versenyzés pedig 
óhatatlanul háttérbe kellett szoruljon. 
Önmagam elvárásait már nem tudtam 
volna teljesíteni, ekkor pedig hátrébb 
kell állni, felesleges erôlködni. Kivált, 
mert anyaként is vannak elvárásaim 
önmagammal szemben, és azoknak is 
meg kell felelni. És akkor még ott az 
alapítványom, a könyveim, a Nemzeti 
alaptantervbe például elsôként a vilá-
gon valamelyest az én hatásomra is 
bekerült a sakkozás mint választható 
tantárgy. Szóval, most máshol pörgök 
ezerrel, máshol török babérokra.

Az év végén Prima Primissima díjas 
lehet. Egy olyan sakkozót, aki sok elis-
merést kapott, megérintenek a díjak?

Igen. Sokat jelentenek, mert ezt a 
hazámban és a hazámtól kapom. Azok-
tól, akik szurkoltam nekem, akik osz-
toztak az örömömben. Bekerültem 
idén a halhatatlan sportolók közé is, 
annak is hihetetlenül örültem. Mert 
mintha mégiscsak befogadtak volna. 
Lesznek, akik szerint a miénk nem 
sport, pedig nem ritkán 5 órát kell 
koncentrálnunk. De ha az ország nagy 
bajnokai is úgy gondolják, hogy közöt-
tük a helyem, pedig nem dobtam jól 
kapura, akkor talán sportoló vagyok. 
Pontosabban csak voltam.
Nem könnyen ismételhetô pályaív
Polgár Judit 12 évesen már olimpiai 

bajnok, 13 partijából fél pontot veszí-
tett, 190 Élô-pontot javított 1988-ban. 
1990-ben szintén olimpiai bajnok nôvé-
reivel és Mádl Ildikóval.

12 éves korától 25 éven át vezeti a nôi 
világranglistát.

10 éves korában a New York Times ír 
róla, mert a városban egy tornát nyer 
meg a felnôttek elôtt.

12 évesen a fiúk között nyer világbaj-
nokságot, két év múlva ezt megismét-
li.

Annyira erôsnek gondolták, hogy 
gyalogelônyt adva is képes lett volna 
bárkit legyôzni a nôi mezônyben.
Legyôzte Kaszparovot, Topalovot, 

Anandot, Karpovot.
Az egyetlen nô, aki Európa-bajnok-

ságon a férfiak között érmet nyer.
Olivér és Hanna édesanyja, a gye-

rekeket hagyományos keretek között 
nevelik.

NB 1, 12. forduló
Újpest - Nyíregyháza 3-2
Puskás - MTK 0-1
Kecskemét - Honvéd 1-0
Pécs - Pápa 1-2
Diósgyôr - Dunaújváros 3-3
Videoton - Paks 2-0 
Haladás - Gyôr 0-2
DVSC - Ferencváros 2-2 (0-1)
Kifejezetten jó iramú és élvezetes 

elsô félidôt produkáltak a csapatok, 
felváltva forogtak veszélyben a kapuk, 
és a zöld-fehéreknek sikerült vezetést 
szerezniük, Gera indítása után Ugrai 
gurított a bal sarokba. 

A folytatásban a Debrecen még na-
gyobb elánnal futballozott, aminek 
meglett az eredménye, ugyanis három 
perc alatt megfordította a meccset: 
elôbb egy beadása után Varga József 
fejelt a bal sarokba 11 méterrôl, majd 
Szakály 25 méterrôl küldött nagy 
bombát a kapu bal oldalába.
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Pofonhiány

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. ifj. Hans Holbein, 2. Elhárít-
hatatlan erô, amely valamely kötele-
zettség telj. meggátolja, 3. Szûrkészí-
tô, 4. 1946. febr. 1-jéig, az ez évi I. 
törvénycikk vezette be a közt. állam-
formát, 5. Az ütôs  hangszerekében. 
Afrikai eredetû dob, 6. Ekvátor, 7. Az 
Indiaiak, az arabok terjesztették, 8. A 
férfiak gégéjén kiálló pajzsporcot, 9. 
Niels Bohr dán fizikus, 10. Korzika és 
Szarínia.

E heti kérdéseink:
1. Mi volt eredetileg a hippodrom?
2. Ki volt II. Rákocti Ferenc udv. festôje?
3. Melyik múzeumban csodálható 

meg a Milói Vénusz szobra?
4. Kinek melyik operájában hangzik 

el a Tavaszi dal?
5. Kik voltak az igricek?
6. Ki mondja és melyik mûben: 

„Mindenki gyanus , aki él”?
7. Mit neveznek pitavalnak?
8. Mi Norvégia norvég neve?
9. Mit értünk a matematikában törzs-

szám alatt?
10. Mi a magyar neve a gladió-

lusznak?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
mi a foglalkozása, visszaadja?

A fiatalember nagyképûen rábólint.
A pásztor erre azt mondja:
--- Maga tanácsadó.
--- Honnan jött rá? --- kérdezi.
--- Nem volt nehéz. --- feleli a pásztor.
--- Elôször is: idejön anélkül, hogy 

bárki is hívta volna.
--- Másodszor: egy juhot akart fizet-

ségül, hogy megmondja nekem azt, 
amit úgyis tudtam.

--- Harmadszor: fogalma sincs arról, 
amivel én foglalkozom.

Úgyhogy most adja szépen vissza a 
pulikutyát!

* * *
A karmester a próbán rászól az ope-

raénekesnôre:-
--- Kérem, több szenvedéllyel!
 Ön még sohasem  szeretett igazán?
---- De igen, csak közben nem énekel-

tem.
* * *

--- Uram, van a feleségérôl aktfelvé-
tele?

--- Mit képzel maga disznó, természe-
tesen nincs.

--- Akar néhányat?
* * *

Kovácsot lelkendezô örömmel fogad-
ja otthon a felesége:

--- Te Gyula, szenzációs hírt mondok: 
megszûnik az adóhivatal!

---- Ne beszélj marhaságokat, anyu-
kám --- mondja korholóan Kovács.

--- De igazán megszûnik. Nézz ide mi 
jött neked! Rá van írva: utolsó felszó-
lítás!

* * *
A feleség hízelkedve a férjéhez bú-

jik:
--- Kedvesem, tudod mire fáj a fo-

gam? Egy szép nercbundára.
--- Akkor csak egy megoldás marad --

- mondja a férj. --- Húzasd ki!
* * *

--- Nézze uram, az ön számára az 
lenne a legjobb, ha visszamenne a 
feleségéhez.

--- Nem találhatnánk egy rosszabb 
megoldást?!

* * *
--- Nem is tudom, hogyan magya-

rázom meg a feleségemnek, hogy hol 
voltam egész éjjel.

--- Helyes! Törje ô a fejét.
* * *

Evert a feleségéhez:
--- Kedvesem, a drágább lakásról való 

álmod végre valóra válik!
--- Tényleg? Ez csodálatos!
--- Igen, hétfôtôl emelik a lakbért.

* * *
Nászéjszakán az újdonsült férj odaáll 

meztelenül a felesége elé.
--- Íme, ez az, amit nyújtani tudok!
--- Rendben, Bélám, kezdd el nyúj-

tani
* * *

--- Elnézést, drágám a késésért, a 
szépségszalonban voltam.

--- És, nem kerültél sorra???
* * *

--- Mit is mondtál, hány halat fogtál a 
hét végi horgászáskor? 

--- kérdezi a feleség a férjét, miközben 
bontogatja a napi postát.

--- Hat gyönyörû példányt! --- mondja 
büszkén a férj. 

--- Gondoltam, hogy ezek tévednek! A 
halasbolt ugyanis nyolcról küldött 
számlát!

* * *
Két férfi beszélget egy fogadáson.
--- És a kedves felesége mit csinál?
--- Ó, ô a második férje után vágya-

kozik.
--- Ön már a harmadik férje?
---- Nem. Az elsô.

Emlékszem, tízéves koromban hatá-
roztam el egy osztálytársammal, hogy 
világgá megyek.

Biciklivel, mert a mezítlábas vándor-
diákok kora már a hetvenes évek vé-
gén lejárt. („Világgá” végül is nem ju-
tottunk, mert a Fót felé vezetô 
országúton erôt vett rajtunk a fáradt-
ság, és hazaindultunk, de a szándék 
megléte a fontos.) Szerencsére az 
apám egy pofonnal elintézte, aztán 
többet az ilyesmi fel sem merült.

De felvilágosult szülô az nem ilyen. 
Az nem azt mondja a gyerekének, 
hogy „Kislányom, úgy szeretném látni 
az unokámat, és legyél boldog feleség 
meg anya!”, hanem bátorítja, hogy 
olyan célokat kergessen, amelyek so-
sem válnak valóra, de ha mégis, úgy 
skizofrén elmebetegként haljon meg 
egy olyan világban, amelyben semmi 
keresnivalója, és vissza sem tud jön-
ni.Hogy ezt most miért is mondom? 
Hát, kérem tisztelettel, elôttem az In-
dex cikke: „13 éves kislány készül a 
Marsra” ---– harsogják a vastagon 
szedett betûk.

„Alyssa Carson csak tizenhárom 
éves, de pontosan tudja az életcélját: ô 
akar lenni az elsô ember a Marson. 
Már kilenc éve erre készül: részt vett 
az amerikai ûrhivatal mindhárom 
táborában, beszél angolul, spanyolul, 
franciául és kínaiul, és Twitteren lel-
kesíti a többi gyereket, amikor részt 
vesz a NASA valamelyik rendezvé-
nyén.”

„Beszél angolul, spanyolul, franciául 
és kínaiul.” Nem lett volna elég mars-
lakóul megtanulni? --– jegyezhetnénk 
meg, ha cinikusak akarnánk lenni, de 
hát mi természetesen nem akarunk. 
Így aztán azt a kérdést sem feszeget-
jük, hogy rendben van, hogy beszél 
kínaiul, de vajon fôzni tud-e?

„Hogy miért akar egy kislány a 
Marsra menni? Mert az olyan hely, 

ahol más még nem járt. Carson nagyon 
elszánt, azt mondja, hogy a bukás szó-
ba sem jöhet, és nem akar egyetlen 
olyan akadályt sem, amely meggátol-
hatja a marsi utat.”

Mi erre mondhatnánk akár ezt is: 
„Készüljön, oda, ahová akar, lényeg, 
hogy megírja a leckéjét.” De sajnos a 
helyzet nem ilyen egyszerû.

„Annyira elkötelezett, hogy már a 
NASA is komolyan veszi. »Tökéletes a 
kora ahhoz, hogy egy napon ûrhajós 
legyen, és a Marsra utazzon -– mondja 
Paul Foreman, az ûrhivatal munka-
társa a BBC-nek. --– Pontosan azt teszi, 
amit kell. Megfelelô tréningeken vesz 
részt, és mindent megtesz annak érde-
kében, hogy ûrhajóssá váljon« --– tette 
hozzá.”

Nos, tartozom egy vallomással. A 
„világgá menés” mellett volt egy 
másik gyermekkori álmom. Indián fô-
nöki babérokra vágytam, és ezt elôse-
gítendô egyszer a vidéki rokonoknál 
kitépkedtem a csirkék tollát, mondván, 
jó lesz az a fejdíszemhez, ha majd elej-
tem az elsô szürke medvét, vagy meg-
skalpolom a gaz Santert, aki elárulta 
Winnetout.

A skandináv nevelési modell nem dí-
jazná azt az orvoslási módot, amit 
édesapám ezzel kapcsolatban eszkö-
zölt, bár tény, indián fônökbôl igen 
hamar visszavedlettem tanulóvá, és 
be kell, hogy ismerjük, a módszerben, 
amit alkalmazott, a „gyerek vélemé-
nye” , meg az „önkifejezés” fogalma 
csak mérsékelten szerepelt.
Nem így a kis Alyssa szülei.
„Apja, Bret is mindenben támogatja. 

»Megvan minden tervünk a következô 
20 évre, tudjuk, hogy mit kell tennie, 
és az a cél, hogy 2033-ban részt tudjon 
venni egy Marsra irányuló küldeté-
sen.« Azzal is tisztában vannak, hogy 
aki odamegy, az nem biztos, hogy visz-
sza is tud majd jönni.”Mit is tehetnék 
még hozzá?

Engem mindig végtelenül szórakoz-
tat, amikor emberek, a maguk hetven-
nyolcvan földi évükkel univerzumok 
keletkezésérôl, meg millió fényévekrôl 
vitatkoznak, történelem elôtti arany-
korokon, mítoszokon kapnak hajba, 
alkalmazzák a misztikus, transzcen-
dens, metafizikus, szakrális stb. szava-
kat, és nyilatkoztatnak ki bölcseket 
tudati szintekrôl, mantrákról és csak-
rákról, miközben a legtöbben arra is 
képtelenek, hogy ne mondjanak alpári 
gorombaságot, ha a villamoson valaki 
véletlenül a lábára lép.

Pozsonyi Ádám 
(Magyar Hírlap)

Bánatosan ér haza az öreg székely a 
munkából. 

Aszongya az asszonnak:
--- Te Márti, bé kell valljam néked, 

mostanába ollan másodprímásnak 
érzem magamot ebbe a házasságba!

Erre az asszony egyet húz a vállán s 
aszongya:

--- Folyton bolondságokon töröd a fe-
jed János. Máskülönben és, amilyen 
furujád van neked, annak kéne ör-
vendjél, hogy egyáltalán még benne 
vagy a zenekarba...

* * *
A székely bémegy a városba a komá-

jával az orvoshó. A kivizsgálás után 
elindulnak hazafelé.

Kérdi a koma: mit mondott a doktor?
--- Aszonta: szarkómám van.
--- Há’ ugyanbeza hunnét ösmer in-

göm az a doktor?
* * *

Meghal a székely, a temetésen a pap 
szívhezszóló prédikációt mond. Ki-
hangsúlyozza, hogy az elhunyt milyen 
remek férj és apa volt. Az özvegy 
szipogva odaszól nagyobbik fiának:

--- Menj, fiam nézzé’ belé a koporsóba, 
eisze nem jó temetésre jöttünk.

* * *
--- Kész van-e a házi fiam?
--- Igen édesapám, jôjjön kóstolja 

meg!
* * *

A székely elvett egy dolgos, de csú-
nya lányt. A menyecskét bántotta 
kinézete, mindegyre mondogatta:

--- Jaj, de csúnya vagyok, jaj, hogy én 
milyen csúnya vagyok.

Az ura bólogatott egy ideig, majd azt 
mondta:

--- Ne sajnáltasd magadot, Bözsi, me’ 
te csak a tükör elôtt látod magadot. De 
mit szóljak én, aki egész nap látlak?

* * *
A gyilkos szembeáll a székellyel:
--- Pénzt vagy életet!
--- Há’... én eisze inkább az életet 

választom, me’ ha má’ meghóttam, mit 
es kezdenék a pénzzel?

* * *
Gyergyói legények kéreztetik a lányt 

a bálba. Az apa ellenkezik, mire az 
egyik legény:

--- Apjok, meg se csejszük, meg se 
bajszuk, reggelre haza duvajszuk...

* * *
Hazakíséri Mózsi Julcsát a bálból. 

Nekinyomja a kerítésnek, de Julcsa 
ellenkezik:

--- Hagyj békit, nem vagyok én 
olyan!

Mózsi elengedi:
--- No, jól van, én akkó megyek haza-

felé. Mongyá’ valami biztatót neköm.
--- Nincs rajtam bugyi.

* * *
Kérdi a székely asszony a leányától:
--- Miko’ Mózsi megcsókolt, mé’ nem 

rikótottá’?
--- Amiko’ csókolt azé’ me’ foglalt vót 

a szám. Utána má’ nem vót értelme.
* * *

Egy autós elgázol egy gyalogost, aki 
súlyosan megsérül. Pár hónap múlva a 
bíróságon, az áldozat által indított 
kártérítési pernél találkoznak.

–-- Tisztelt bíróság! --– kezdi az autós 
védôügyvédje --– Kérem, vegyék fi-
gyelembe, hogy ügyfelem harminc 
éve vezet balesetmentesen!

Erre feláll a felperes ügyvédje:
–-- Tisztelt bíróság! Ha ennyit számít 

a gyakorlat, kérem vegyék figyelembe, 
hogy ügyfelem már ötven éve gyalogol 
balesetmentesen!

* * *
Egy nemrég megözvegyült asszony-

tól kérdezi a szomszédja:

–-- Találtál-e már egy jó ügyvédet, aki 
az örökséged ügyében intézkedik?

–-- Jaj, ne is említsd az ügyvédeket! 
Annyi bajom van az örökséggel. Néha 
már azt kívánom, bárcsak ne halt 
volna meg a férjem…

* * *
Ügyvéd beszámol védencének:
–-- Van egy jó és egy rossz hírem, 

melyiket mondjam elôször?
–-- A rosszat, ügyvéd úr.
–-- Sajnos, a laboreredmény szerint a 

maga vére megegyezik a gyilkosság 
helyszínén talált vérmintával.

–-- És mi a jó hír?
–-- Alacsony a koleszterinszintje.

* * *
Két barátnô beszélget:
–-- Igaz, hogy válni készülsz, Edit?
–-- Igaz.
–-- Ha így van, ajánlhatok neked egy 

kitûnô ügyvédet.
–-- Köszönöm, felesleges. Már talál-

tam egy jól keresô, szimpatikus mér-
nököt.

* * *
–-- Kisasszony, ki mondta magának, 

hogy azért, mert a vállalati bulin meg-
csókoltam, már elhanyagolhatja a 
munkáját? --– kérdi a fônök a titkár-
nôtôl.

--- Az ügyvédem.
* * *

Az ügyvéd-dinasztina ifjú sarja lete-
szi a vizsgáját.

Néhány nap múlva az apja átad neki 
egy hatalmas csomagot:

--- Fiam, ezek itt a Kovács-Szabó-féle 
birtokper iratai. 

Készülj fel, hétfôn te mész a tárgya-
lásra, és ne feledd, hogy ez a per már 
vagy 30 éve húzódik!

Hétfô délben diadalmas arccal, csillo-
gó szemekkel tér haza az ifjú ügyvéd:

--- Apám! Gyôztem! Megnyertem a 
pert!

--- Micsoda?!
--- Igen! 30 év után egyetlen ügyes 

húzással...Piff-paff, az apja lekever 
két hatalmas pofont:

--- Fiam! 30 éve ebbôl a perbôl járunk 
nyaralni, és te megnyered??

* * *
Volt egyszer egy pásztor, aki egy ma-

gányos helyen a juhait legeltette. 
Egyik nap megáll mellette egy vado-
natúj metálszürke Audi. 

A vezetôje egy Armani öltönyös, 
magabiztos fiatalember. Megkérdezi a 
pásztort:

--- Ha megmondom magának, hogy 
hány juha van, nekem ad egyet?

A pásztor ránéz a fiatalemberre, 
aztán a békésen legelészô nyájra, és 
nyugodtan azt mondja:

--- A fiatalember odamegy az Audi-
hoz, összeköti a mobiltelefonját a note-
bookjával, az Interneten felmegy a 
NASA oldalára, GPS helymeghatáro-
zójának segítségével letölt egy megfi-
gyelô mûhold képet a környékrôl, 
megnyit egy adatbankot, egy szkenne-
lô-programmal, összeszámolja a juho-
kat, majd egy 15 oldalas jelentésben 
kinyomtatja, aztán odafordul a pász-
torhoz és azt mondja:

--- Pontosan 87 juha van itt a környé-
ken.

--- Igaza van, --- válaszolja a pásztor.
--- Válasszon ki egy juhot magának.
--- A fiatalember kiválaszt egy nem 

túl nagy, de szép bundájút, beteszi az 
Audi csomagtartójába. A pásztor rá-
néz, egy kicsit gondolkozik, aztán 
megszólal:

--- Ha megmondom magának, hogy 



00:30 Szentföldi szent 
helyek üzenete : A Júdeai 
sivatag
00:50 Híradó
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Heti Hírmondó   
02:05 Székely kapu   
02:35 Lyukasóra  
03:05 Felmegyek a mi-
niszterhez (1961) Magyar 
játékfilm  (ff.) Rendezte: 
Bán Frigyes. Szereplők: 
Páger Antal (Balogh Bó-
dog), Békés Itala (Juli, a 
felesége), Gózon Gyula 
(Zsüle), Bánhidi László 
(Peszleg), Rajz János 
(Nyóca elnök), Schubert 
Éva, Szirtes Ádám. A most 
alakult tsz vezetősége nagy 
gondban van Balogh Bó-
dog miatt, aki az utolsó 
egyéni gazda a faluban, és 
amíg be nem lép, nem ad-
hatják a szövetkezetnek a 
„Száz százalék" nevet. 
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar leányiskola
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon 
10:00 Az ESTE  
10:45 Família Kft. (1992) 
Osztálytársak. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli 
12:25 Kívánságkosár 
14:25 Nótacsokor
14:45 Engedjétek hozzám 
14:55 Így szól az Úr!  
15:05 Református ifjúsági 
műsor  
15:20 Határtalanul magyar 
Versek zengetője: Kónya 
Sándor
15:50 Hagyaték  "Hívoga-
tom az élőket" -
16:15 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem!
17:10 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró : Muravi-
dék - Hetéstől Őrségig
20:00 Az okos mama 
(1935) Magyar játékfilm  
Rendezte: Martonffy Emil. 
Szereplők: Kosáry Emmy 
(Tatár Éva), Erdélyi Mici 
(Zizi, Tatár Éva lánya), 
Komár Júlia (Kató, Tatár 
Éva lánya), Törzs Jenő (Ta-
bódy Jásnos, földbirtokos), 
Kabos Gyula (Kaiser, ope-
rettszerző), Tolnay Klári (Er-
zsike, Tabódy lánya), Dénes 
György, Páger Antal, Ráday 
Imre
21:15 Nyolc évszak  8/7.: 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:20 Tálentum: Kiss Ma-
nyi. E név hallatán minden 
színházat szerető ember 
csak egyvalakire gondolhat: 
Kiss Manyira. A háború utá-
ni színházi élet királynőjére, 
komikájára és tragikájára, 
Huccig Jucijára és Bodnár-
néjára, akit csak szeretni le-
hetett mind a színpadon, 
mind a színpadon kívül. E 
portréfilmben szeretnénk 
emléket állítani a felejthe-
tetlen művésznőnek.
23:00 Kívánságkosár   .
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00:55 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! 
02:25 Megtörtént bűnügyek  
(1976)  8/4.: A müncheni 
férfi. Magyar tévéfilmsorozat  
Rendezte: Bácskai Lauró 
István. Szereplők: Ambró-
zy István, Anday Annamá-
ria, Avar István, Baracsi 
Ferenc, Besztercei Pál, 
Bordás Rózsi, Dégi István, 
Dobránszky Zoltán, Fülöp 
Kálmán, Gyenge Árpád, 
Gyimesi Tivadar, Hajdú 
Endre, Harkányi Endre, 
Horesnyi László, Horváth 
László, Horváth Pál, Jeney 
István, Joó Piroska, Kautz-
ky József, Kiss Gábor, 
Kollár Béla, Komlós And-
rás, Lantos Zsuzsa, Lencz 
György, Lengyel Erzsi, 
Mikes Emma, Pécsi Ildi-
kó, Pethes Csaba, Reinitz 
György, Schütz Ila, Soós 
Lajos, Sütő Irén
03:30 Ízőrzők : Bálványos
04:00 Hacktion HACK-
TION ÚJRATÖLTVE - 7. 
rész: A csatlós. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Magyar elsők : Az 
első magyar nyomda.  
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) 
Pasztőrözött bárány. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:15 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor: B. Tóth 
Magda, Bokor János, Csala 
Judit, Marót Nóra, Déki 
Lakatos Sándor és zenekara
14:45 Élő egyház  
15:20 Határtalanul magyar: 
Berlin az én Bakonyom - 
Magyar művészek a német 
fővárosban
15:50 Hagyaték: A min-
denség képmása 
16:15 Rocklexikon (2007) 
Zalatnay Sarolta
17:10 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró Kis-Kárpá-
tok - A nyugati gyepű őre
20:00 Önök kérték 
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Örvényben (2014)  
2/1. Magyar dokumentum-
film-sorozat  
22:20 Gencsimese (2001)  
Magyar dokumentumfilm 
A lírai film kísérlet és felfe-
dezés egyben. Kísérlet a 
nagyszülők elhagyott házá-
nak életre keltésére, han-
gok, múltbeli zörejek és a 
hetvenes éveket idéző rá-
diófelvételek segítségével. 
Másrész a falusi világ fel-
fedezése egy kisgyermek 
szemével.
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 
didergő király (Móra 
Ferenc)
02:25 Petőfi (Petőfi, 1977)  
6/1.: Szülőföldemen. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:30 Székely kapu  
03:55 Hacktion (2012) 
Kísért a múlt. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar lóverseny. 
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) 
Drágám, mindent megma-
gyarázok. Magyar tévé-
filmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor
14:45 Katolikus Krónika  
15:20 Határtalanul magyar 
(2012) Fiatalokkal a jövő 
magyarságáért - A Majna-
frankfurti magyar közös-
ség
15:45 Hagyaték: Isten 
tenyerén - A gyermekkor
16:15 Életművész (2013) 
Pindroch Csaba - 7. rész
17:10 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Gömör-
tornai-karszt 
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:30 Öt kontinens  
21:05 Szenes Iván Emlék-
koncert 2013 Józsefváros-
ban ismét felhangzottak 
Szenes Iván feledhetetlen 
szerzeményei. Az immár  
hagyományos Szenes Iván 
Emlékkoncert sok újdon-
sággal,   a legnagyobb ma-
gyar slágerekkel , „ Szenes 
sztárokkal” és a több mint 
6000 rajongóval együtt 
azon a téren ünnepelt, ahol 
a több mint 2000 magyar  
dal született.
21:55 Ybl 200 . Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:05 Dédapáim és én 
(2014) Magyar dokumen-
tumfilm. Egy magyar-skót-
holland fiatal nő, Carolina 
Mitchell festőművész Ar-
gentínában él és hosszú idő 
után visszatér dédszülei ha-
zájába, Magyarországra. 
Azért jön, hogy megtalálja 
saját magát, hogy megis-
merje azt az országot, 
amelyről olyan sokat hallott. 
A filmben mesél nekünk 
magáról, családjáról. Caro 
felmenői politikusok voltak, 
egyik dédapja Zilahi-Sebess 
Dénes, a Székely Nemzeti 
Tanács alapító tagja, 
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  Kuc-
kó király (Móra Ferenc)
02:25 Széchenyi napjai 
(1985)  1. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat Rendezte: 
Horváth Ádám. Szereplők: 
Tordy Géza (Széchenyi), 
Papadimitriu Athina (Karo-
lina), Kovács Nóra (Seli-
na), Tóth Enikő (Gabriel-
la), Ujlaki Dénes (Wesselé-
nyi), Szirtes Ádám (Paraszt), 
Bánki Zsuzsa (Lady Lamb), 
Szegedi Erika (Lady Proc-
tor), Szatmári István (Lord 
Proctor), Gáti Oszkár (Falu-
si tanító), Gáspár Tibor (Had-
nagy), Láng József (Narrá-
tor), Csányi János, Csernák 
János, Gordon Zsuzsa, Ká-
nya Kata, Lesznek Tibor, 
Mányai Zsuzsa, Mezey 
Lajos, Némethy Ferenc, 
Tándor Lajos, Ujlaky Lász-
ló, Szemere Vera, Helyey 
László, Borbiczki Ferenc, 
Máday György. Széchenyi 
kapitány Európát járja, és a 
számos értékes tapasztala-
ton túl romantikus kalan-
dokba is keveredik. Bécs-
be visszatérve azonban 
komolyan foglalkozni 
kezd a nősülés gondolatá-
val. A kiszemelt lány édes-
anyja visszautasítja a gróf 
házassági ajánlatát, annak 
hírhedt nőügyei miatt. Az 
érzelmi viharoknak vége 
szakad, amikor Széchenyit 
az ezrede hazahívja. 
03:30 Határtalanul magyar
04:00 Hacktion A sápadt 
Madonna. Magyar tévé-
filmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők; Az 
első magyar labdarúgó-
mérkőzés. 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) 
Árva a ház. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor; György-
né Újvári Mária, Mészáros 
János Elek, Kakasi Claudia, 
Puka Károly és zenekara
14:40 Útmutató  
15:15 Határtalanul magyar 
(2012) A számontartottak
15:40 Hagyaték (2012)
Üzenet haza - Wass Albert 
hagyatéka
16:10 Önök kérték 
17:05 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Görgény-
fennsík I. - A székely ta-
nyavilág zsindelyországa
20:00 Hogy volt?!   
 20:55 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89   
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek   
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  A 
békakirály (Grimm testvérek)
02:40 Dés László – Nagy 
Utazás  
04:00 Hacktion HACK-
TION ÚJRATÖLTVE - 
11. rész: Patthelyzet. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News 
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán 
05:50 Gazdakör  6 év
06:20 Hazajáró: Vihorlát. 
A Hazajáró Székelyföldön, 
a gyergyói falvakban az ősi 
farsangtemetés népszoká-
sában elvegyülve búcsúz-
tatja a telet. Székely bará-
tainkkal kipróbáljuk, mi-
lyen is a befagyott Gyilkos-
tó jegén kutyaszánozni. 
Felmászunk a Gyergyói-
havasokba is és a Pong-
rácz-tető majd a Sípos-kő 
csúcsairól körültekintve 
rimánkodunk a tavaszi 
ébredés után.
06:55 Család-barát  
07:00 Híradó  
07:15 Sporthírek  
07:20 Időjárás-jelentés  
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek   
08:10 Időjárás-jelentés  
09:00 Duna World News  
09:05 KorTárs  
09:35 Hogy volt?! 
10:25 Magyar elsők 
(2004) Az első magyar 
golyóstoll és ceruza
10:45 A 78-as körzet (1979)  
6/3.: Festés mázolás
11:30 A 78-as körzet 6/4.: 
Aktatáska. Magyar 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 Magyar klassziku-
sok új köntösben 
13:30 Kapásjelző  
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:25 Barangolások öt 
kontinensen  
14:50 Hazajáró   Vihorlát 
15:20 HungarIQ Magyar 
ismeretterjesztő magazin  . 
Minden, ami magyar….A 
szív és az ész műsora. Egy-
kori és mai magyar géniu-
szok és világhírű találmánya-
ik. Hétről hétre megtudhat-
juk, hogy, hogyan készül a 
Túró Rudi, a golyóstoll vagy 
épp az üvegbeton? 
15:45 Novum: 135 éve 
született Albert Einstein. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
16:20 Család-barát  
17:50 Hol volt, hol nem 
volt: Arany László: Zsuzs-
ka és az ördög
18:05 Táncvarázs  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport - 
19:30 Mindenből egy van  
1. Zavarban..., 2. Ági titka
20:25 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:25 Linda: A szatír. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:30 Fábry 
23:50 Egy történet, egy ze-
ne  aki mesél: Diner Tamás

00:20 Katolikus Krónika  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Gasztroangyal 
02:35 Bercsényi huszárok 
(1939) Magyar játékfilm . 
Rendezte: Szlatinay Sán-
dor. Szereplők: Csortos 
Gyula (Bagodi Gábor), 
Makay Margit (Özvegy 
báró Lichtenstein Félixné), 
Mihályfi Béla (Széplaky 
ezredes), Szeleczky Zita 
(Lichtenstein Éva), Vasza-
ry Piri (Clementine, neve-
lőnő). Mindenki tudja, 
hogy a huszárkapitányok 
bizony szilaj emberek. 
Nem volt ez másként Ba-
godi Gábor esetében sem, 
aki messzeföldre híres volt 
mulatozásairól. Nem is 
csoda, hogy a felesége el-
hagyta egy ilyen többna-
pos mulatozás után. 
03:50 Linda. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:00 A 78-as körzet 
(1979) Az öregekért
05:40 A 78-as körzet: Győ-
zelem. Magyar tévéfilm-
sorozat  
06:15 Hagyaték 
06:55 Család-barát 
07:00 Híradó 
07:15 Sporthírek  '
07:20 Időjárás-jelentés   
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek   
08:10 Időjárás-jelentés  
09:00 A rejtélyes XX. 
század  
09:30 Táncvarázs   
10:20 Székely kapu  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Festetics 
György.  
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta: 
Slágerműsor
12:50 Hogy volt?!  Udva-
ros Dorottya felvételeiből
13:45 Szilveszteri Gálamű-
sor a Szolnoki Szigligeti 
Színházból. A Szolnoki 
Szigligeti Színháztól meg-
szokott magas színvonalú 
gálaműsorban humoros 
jelenetek és operett-, musi-
cal-slágerek és valódi „bu-
lizenék” váltják egymást, 
miközben természetesen 
köszöntjük az Erdélyben 
egy órával a nálunk meg-
szokott huszonnégy óra 
előtt beköszöntő Újévet.
15:55 Nótacsokor:
16:25 Család-barát  
17:55 Szerelmes földrajz 
(2014)  A múlt is üzen… 
Béres József.   
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
A Szatmári Tiszaháton
20:20 Az ősz 17 pillanata 
(2006)  5/5.:Sportemberek. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
20:45 Ízőrzők Balatonakali
21:20 Gasztroangyal   
22:15 On the spot: Telepe-
sek. Ismeretterjesztő 
magazin  
23:15 Szerelmes földrajz: 
Ahová a szívem húz…
Pallavicini Zita. 
23:45 Unitárius istentiszte-
let Déváról  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! Fe-
kete Havas (Bendek Elek)
02:25 Mire megvénülünk 
(1977)  6/5.:Magyar tévé-
filmsorozat  
03:30 Hagyaték.  A Hagya-
ték a magyar szellemi kul-
turális örökség átörökítésén 
munkálkodik. Leporolja a 
magyar múlt szellemi ha-
gyatékának egy-egy darab-
kájáról a modern korokban 
rárakódott szennyeződése-
ket, hogy azok újra a ma-
guk fényességében ra-
gyogjanak. 
04:00 Hacktion (2012)  A 
karaktergyilkos. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar orvosnő. Ma-
gyar 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)  
Magyar tévéfilmsorozat  
11:15 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor: Bokor 
János, Puka Károly és 
zenekara
14:40 Református 
magazin  
15:15 Határtalanul ma-
gyar: Bittó István
15:45 Négy szellem 
(2012) Tanulható jókedv
16:40 Család-barát  
18:10 Kultikon 
18:30 Híradó 
18:50 Dunasport 
19:00 Női kézilabda-mérkő-
zés - Győr-Dunaújváros - 
Élő közvetítés  
20:55 80 nap alatt a Föld 
körül - Illényi Katica  
21:45 Csendül a nóta (1993)  
Takács Béla, Máté Ottília, 
Oláh Kálmán és zenekara
22:05 "Szabálytalanul sza-
bályost játszani" - Magyar 
jazzdobosok. Magyar do-
kumentumfilm . Filmünk 
a magyar jazzdobosok tör-
ténetét mutatja be az 1920-
as évektől napjainkig. Ké-
pet kaphatunk arról, ho-
gyan alakult a jazzdobolás 
hazánkban, hogyan vált el 
a kezdetekben a jazz a 
tánczenétől, milyen hatá-
sok érték, hogyan fojtotta 
meg addigi töretlen fejlő-
dését a II. világháború, 
majd az azt követő '50-es 
évek diktatúrája. És mé-
gis... Felnő az új nemzedék 
olyan nagyságokkal, mint 
Kovács Gyula, Jávori Vil-
mos, Kőszegi Imre (hogy 
csak a legnagyobbakat 
említsük). A "nagygenerá-
ció" tagjai közül már csak 
Kőszegi Imre van közöt-
tünk, 
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

IDÔS HÖLGY gondozását vállalom. 
Tôbb évtizedes gyakorlatom van és 
referenciákkal rendelkezem. Hét-
fôtôl –– csütörtökig naponta 5 óra.

Mobile tel.: 0425 727 326 - Erzsi

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

30 ÉVES fiatalember megismer-

kedne komoly kapcsolatra vágyó ha-

sonló korú hölggyel. Email: 

aszeretetsohaelnemfogy@hotmail.com

BÚTOROZOTT szobát kiadok Syd-

neyben. $180 /per fô hetente rezsivel 

együtt. Internet és úszómedence hasz-

nálata ingyenes. 

Telefon: 0497 673-678.

INDIAI SZELLEMGYÓ GYÁSZ

RAVI VARMA MESTER
Spirituális gyógyító

Szerelemmel, párkapcsolattal, boldogsággal, pénzzel, 
családi vitákkal, férj-feleség problémákkal, szerelmes 

visszaszerzés vel, feketemágia feloldás val, gonosz 
szellemek, Voodoo, 

varázslat felbontásával foglalkozik. 
Nagy tapasztalattal rendlekezô magasrangú gyógyító, 

aki a negatív energiákat 3 napon belül el tudja 
távolitani 100%-os garanciával.

Tenyérjóslás, arc, kéz olvasása, horoszkóp-készítés.

TELEFON: 0415 475 557
1- 505 Wentworth Ave. 
Toongabbie NSW 2146

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

PARTNERCSALÁSOK felderítése, 

személyek megtalálása. LÁSZLÓ 

NYOMOZÁS 0431 069-305

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 


