
Mailed  on Friday, 5th December 2014

No. 2849.    11 December 2014.  Printed Post approved PP 1000 2449   LVI. évfolyam  49. szám    2014. december 11.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                            2014. december 11.    

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A Világpark ötlete azonban nem merült ki ennyiben, Fürediék ugyanis 

szorgosan dokumentáltak mindent a csapatépítô foglalkozásoktól a nem minden 
komikumot nélkülözô sátorállítási mozzanatokig, és persze a nagy esemény 
pillanatait is követte a kamera.

A Világpark címû filmet október 29-én mutatták be a Toldi Moziban. Az 
alkotás azóta felkerült az azonos nevû oldalra is, ahol számos más hasznos 
információ megtalálható, és programkínálat is rendelkezésre áll, amelyen az itt 
élô bevándorlókhoz valamilyen módon kötôdô eseményekrôl értesülhet a láto-
gató.

A dokumentumfilm jó ritmusban mesél arról a derûsen és oldottan zajló kö-
zös munkáról, amelynek a kimenetelét az elején még nehéz lett volna megjó-
solni. Közben a szereplôk vallanak arról, mit jelent számukra itt élni azzal a 
kulturális batyuval, amellyel érkeztek.

Ha van közös nevezô, akkor talán azt emelhetnénk ki, hogy a filmben feltûnô 
szereplôk, legyen szó vállalkozásról, munkalehetôségrôl, tanulmányokról vagy 
éppen szerelemrôl, mind megegyeznek abban, hogy a magyarok igenis befo-
gadók, de az ide érkezô részérôl is nagyfokú toleranciát követel meg a beillesz-
kedés egyáltalán nem könnyû folyamata.

Életutak tárulnak fel a filmben, amelyek azt példázzák, hogy a nyereség 
lehet közös. A letelepedô gazdagítja a magyar kultúrát, és az a tisztelet, amellyel 
felé közeledik, számunkra is példaértékû lehet, miközben saját kultúrája és 
habitusa is élesebb megvilágításba kerül az új otthon közegében.

Ahogy például a perui hegyeket a pilisborosjenôi lankákra cserélô Javier 
fogalmaz a filmben: a hétköznapok jók Magyarországon --– mert rendezettebb 
és tervezhetôbb az élet –--, míg a szülôhazájában minden hétvége ünnep. A film 
mindenkinek bátran ajánlható, különösen azoknak, akik meg vannak gyôzôdve 
arról, hogy a magyar mogorva és gyanakvó nép, vagy meggyôzô példákat sze-
retnének látni arra, hogy a beilleszkedés még nem önfeladás, és milyen sok 
színárnyalattal gazdagodhat a befogadó ország egy-egy kultúra képviselôinek 
letelepedésével.

Közös könyvesboltot nyitnak 
magyar és határon túli kiadók

A modern népiség és az új realizmus könyvesboltja lesz a Magyar Napló 
Könyvesbolt, amely hétfôn nyílik meg Budapesten, a Józsefvárosi Galéria 
egyik helyiségében több kiadó összefogásának eredményeképp.

Oláh János, a Magyar Napló Kiadó vezetôje  elmondta, hogy az árusítóhely 
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December 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gabriella nevû kedves olvasóinkat.

Gabriella: A héber Gábriel név la-

tinos nôiesítése. A Gábriel név jelen-

tése: Isten embere, bajnoka.

Köszönthetjük még, Bulcsú, Cse-
pel, Ella, Gábor, nevû barátainkat.

December 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Luca és Ottília nevû kedves olvasóin-

kat.

Luca: A latin Lucia név régi mgyar 

formája.

Ottília: A német Ottilia, Odilia név-

bôl. Ez a germán Ode férfinév nôi 

párja. Jelentése: öröklött vagyon

 Köszönthetjük még: Bertold, Eda, 
Edda, Lucia, Ottó nevû barátainkat.

December 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szilárd, Szilárda nevû kedves olva-

sóinkat.

Szilárd: A keménységet, szilárdsá-

got jelentô melléknévbôl vált férfinévvé.

Köszönthetjük még: Agnela, Ber-
told, Konrád, Zdenkó nevû bará-

tainkat.

December 15.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Valér, Valéria nevû olvasóin-

kat.

Valér: A latin Valerius nemzetség-

név rövidülésébôl. Jelentése: erôs, 

egészséges.

Valéria: A Valér nôi párja.

Köszönthetjük még: Detre, Dezsô, 
Márta, Tódor nevû barátainkat.

December 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Etelka, Aletta nevû kedves olvasóin-

kat.

Etelka: Dugonics András alkotta 

úgy, hogy az Etele férfinevet megrö-

vidítette és nôiesítô képzôvel látta el.

Aletta: A német Adelheid olaszos 

kicsinyítôképzôs származéka.

Köszönthetjük még Albina, Beáta, 
Olivér, Eulalia nevû barátainkat.

December 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lázár nevû kedves olvasóinkat. 

Lázár: Héber eredetû, már a biblia 

is említi.

Köszönthetjük még: Olimpia, Lí-
dia, Jakab, Julius, nevû barátainkat.

December 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Augusztanevû kedves olvasóinkat.

Auguszta: Az Augustus (magyarul: 

Ágost) név latinos nôiesítése.

Köszönthetjük még: Ágoston, De-
zsô, Graciella, Rufusz, Töhötöm 
nevû barátainkat.

Világpark: vidám bevándorlók, 
befogadó magyarok

Minek érzed inkább magadat? Peruinak vagy magyarnak? Ukránnak vagy 
magyarnak? Kubainak vagy magyarnak? A dokumentumfilmes Füredi Zoltán 
mindegyik riportalanyának nekiszegezi a kérdést. Egy kérdés, amelyre nincs jó 
válasz. Igaz, rossz sincs.

Viszont amennyire kézenfekvônek látszik elsôre, valójában nagyon is fogas, 
ráadásul felettébb a lényegig hatoló kérdés ez. Hiszen bevándorlóként, éljen 
bár régóta új hazájában, legyen bármilyen igyekvô, tanulja meg akármilyen jól 
is a befogadó ország nyelvét, mindig kicsit kívülálló marad az ember. De nincs, 
mert nem lehet egészen otthon a saját kultúrájában sem.

Persze a fogadó ország lakói számára is tanulságos, ha olyasvalaki osztja 
meg gondolatait a magyarok habitusáról, szokásairól, vendégszeretetének 
mértékérôl, aki nem a turista felszínes pillantásával méreget bennünket.

A kölcsönös idegenkedést --– hangozzék bármekkora közhelynek is – tényleg 
csak a párbeszéd és a véleménycsere tudja enyhíteni, a közeledésre a legjobb 
alkalmat pedig egyebek között a játék és a sport adhatja. Jól sejtette ezt Füredi 
Zoltán –-- a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, illetve az DocuArt 
központ vezetôje –-- és stábja.

Éppen ezért vágtak bele abba a kockázatos, ám végül fényes sikerrel záruló 
kísérletbe, amely a Világpark elnevezést kapta. Olyan, magyarországi migrán-
sokat tömörítô szervezetekkel vették fel a kapcsolatot, melyek nyitottak voltak 
arra, hogy más, hasonló célokat szolgáló egyesületekkel közösen dolgozzanak.

A cél az volt, hogy az itt élô külföldiek --– peruiak, oroszok, ukránok, afrikaiak, 
kubaiak és mongolok –-- együtt adjanak ízelítôt saját kultúrájukból a lehetô 
legtermészetesebb módon. Ezért esett a választás a hagyományos népi sport-
játékokra. Kozák kötélhúzás, mongol birkózás, társasjáték birkacsontokkal és a 
világ legrégebbi logikai játéka Afrikából --– csupán ízelítô abból a sokszínû 
kavalkádból, amely a Nagy sportválasztó nevû kétnapos rendezvényen belül 
mûködô Világparkban várta az érdeklôdôket május végén.

Egy színes játékleírásokat tartalmazó munkafüzet segítségével vezethetô 
volt, hogy melyik népi sportjáték kihívásait sikerült teljesíteni. Beszélgetésre is 
mód nyílt az itt élô és a Világparkban részt vevô népek képviselôivel.



öt hazai és több határon túli kiadó összefogásával jött létre. A Magyar Napló 
mellett a Széphalom Könyvmûhely, az Orpheusz Kiadó, az Antológia Kiadó, a 
Kortárs Kiadó, valamint a Kriterion Kiadó vesz részt jelenleg az együttmûkö-
désben. A író, kiadóvezetô szerint a könyvesbolt a minôségi irodalom helyszíne 
lesz, ahol a modern népiséget és az új realizmust képviselô kiadók kiadványait 
lehet majd megvásárolni, azokat a köteteket, amelyek a hagyományos könyvter-
jesztésben kevés figyelmet kapnak.

Hozzátette: a boltban valamennyi határon túli magyarlakta régió is helyet 
kap majd egy-egy kiadó révén. Oláh János úgy becsülte, hogy amennyiben 
valamennyi megállapodást sikerül valóra váltaniuk, akkor mintegy 5-10 ezer 
cím lesz megtalálható a boltban. Az újdonságok mellett a kiadók régebbi kiadá-
sú, de fontos köteteit is árusítják majd.

A Magyar Napló Könyvesbolt egy karácsonyi esttel nyílik meg, amelyen a 
kiadók vezetôi mellett Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, 
Jókai Anna Kossuth-díjas író és Szakály Sándor történész is jelen lesz.

Potápi: Emlékezni kell 
a délvidéki magyarság 

tragédiájára
A nemzetpolitikáért felelôs államtitkár az 1944-45-ös délvidéki események 

hetvenedik évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján elmondta, 
mindenkinek évrôl évre emlékeznie kell a délvidéki magyarságot ért tragédiára. 
Potápi Árpád János a Keskenyúton Alapítvány Délvidéki magyar golgota 
1944-45 címû kiállításán úgy fogalmazott, a magyar nemzetnek és a magyarsá-
gért felelôsen dolgozóknak van lelkiismerete, és az áldozatok emlékét a nemzet 
emlékezetébôl soha nem lehet kitörölni.

Potápi Árpád rámutatott, a kiállítás azt a délvidéki magyarság elleni bosszú-
hadjáratot mutatja be, amely 1944-ben kezdôdött és nem tudni, pontosan mikor 
fejezôdött be. A népirtás tudatos, céltudatos és szisztematikus volt, érintette az 
értelmiséget, a lelki vezetôket, papokat, lelkészeket egyaránt. Kitért arra is, 
hogy az elmúlt években elindult a történelmi megbékélés, és felidézte a szerb és 
magyar államfô csúrogi emlékmûnél tett közös fôhajtását, majd Áder János 
bocsánatkérését. „A szerb miniszterelnök november 2-án az áldozatok elôtt 
fejet hajtva jelentette be több magyar falu kollektív bûnösségét kimondó hatá-
rozat eltörlését” --- tette hozzá.

Az államtitkár együttérzését fejezte ki az ártatlan áldozatok családjainak, és 
azt mondta: az egyetlen bûnük az volt, hogy magyarok voltak.

Potápi Árpád végül köszönetét fejezte ki az alapítványnak és a civil szerve-
zeteknek az emlékezés és a történtek felkutatásában végzett munkájukért. Azt 
kívánta, a Kárpát-medencében a magyarok mindenütt békében és igazságban 
tudjanak élni, hogy a Himnusz elsô sora juthasson eszükbe: Isten, áldd meg a 
magyart!
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HÍREK
Tovább csökkent 

a munkanélküliség
Folytatódott a foglalkoztatottak számának növekedése Magyarországon. Az 

augusztus-októberi idôszakban a 15-74 év közötti foglalkoztatottak létszáma 192 
ezerrel 4 millió 184 ezerre emelkedett az egy évvel ezelôttihez képest, miközben 
a munkanélküliségi ráta 7 százalékra csökkent, ami 114 ezres csökkenés az 
elôzô évi adatokhoz képest.

Az elôzô év azonos idôszakához képest jelentôsen, 2,7 százalékponttal csök-
kent a munkanélküliségi ráta augusztus-októberben. A munkanélküliek fele 
egy éve vagy annál régebben keresett állást, a munkanélküliség átlagos idôtar-
tama pedig több mint másfél év, mintegy 19 hónap volt a KSH adatai szerint. A 
munkanélküliek mintegy ötöde a munkaerô-piacon csak kis számban jelenlévô 
15-24 éves korosztályból került ki, ezen korcsoport 19,5 százalékos munkanél-
küliségi rátája 7,3 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel ezelôtt.

A 25-54 évesek, vagyis az úgynevezett legjobb munkavállalási korúak 
munkanélküliségi rátája 2,5 százalékponttal, 6,2 százalékra, az 55-64 éveseké 1,8 
százalékponttal, 5,9 százalékra csökkent.

 A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adminisztratív adatai szerint 2014. október 
végén 395 200 nyilvántartott álláskeresô volt, ami több mint 19 százalékos 
mérséklôdés 2013 októberéhez képest.

A feldolgozóiparban 64 ezerrel nôtt a foglalkoztatottak száma az egy évvel 
korábbihoz képest, míg az építôiparban 21 ezerrel, a mezôgazdaságban 12 
ezerrel, a kereskedelemben pedig 10 ezerrel dolgoznak többen, mint az elôzô év 
azonos idôszakában --- mondta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium (NGM) szakképzésért és munkaerô-piacért felelôs államtitkára.

Augusztus-októberben 4 millió 184 ezren dolgoztak Magyarországon a 15-74 
éves korosztályból, 192 ezerrel többen, mint egy évvel korábban --- közölte a 
KSH. A hivatal adatai szerint a 15-64 évesek közül 4 millió 153 ezren dolgoztak. 
Az úgynevezett legjobb munkavállalási korú, 25-54 éves foglalkoztatottak fog-
lalkoztatási rátája 3,3 százalékponttal, 79,6 százalékra, az 55-64 éves foglalkoz-
tatottaké 3,8 százalékponttal, 43,1 százalékra emelkedett. A 15-24 éves korosz-
tályból 268 ezren voltak foglalkoztatottak, 24,3 százalékos foglalkoztatási 
rátájuk 3,8 százalékponttal haladta meg a 2013. augusztus-októberit.

A 15-64 éves korosztályban az aktivitási ráta emelkedése egyrészt az ide 
tartozó népesség enyhe csökkenésének, másrészt a gazdaságilag aktív népesség 
bôvülésének köszönhetô. Tavaly augusztus-októberben a 15-64 éves népesség 6 
millió 680 ezer volt, az idei azonos idôszakra ez a létszám 6 millió 600 ezerre 
csökkent. Ezzel párhuzamosan a gazdaságilag aktívak létszáma 4 millió 393 
ezerrôl 4 millió 472 ezerre nôtt.

A kormányfôvel Szöulban tartozkodó Varga Mihály elmondta: a magyar 
gazdaság növekedési lendületben van, a bôvülés pedig önmagában is növeli az 
emberek elhelyezkedési esélyeit. Varga Mihály hangsúlyozta: a gazdasági bô-
vülésnek is köszönhetô, hogy a foglalkoztatottak száma lassan eléri a 4,2 
milliót.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Personal Injury Lawyers

NO WIN, NO FEE!
Dr. Livia Tonge Principal

BSc, Eng (Hons), PhD, Master of Laws (Legal practice, Skills & Ethics)

Our legal service is exceptional
YOU BE THE JUDGE

BALESETET SZENVEDETT?
JÁRMÛVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, KÖZÉPÛLETEKBEN,

KÓRHÁZBAN (GONDATLANSÁG, ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS,

ERÔSZAK, TESTI SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB.

MINDEN AMI MARADANDÓ FIZIKAI, SZELLEMI

VAGY LELKI KÁRT OKOZOTT.

MIT KELL TENNI?
AZONNAL KÉT TELEFONSZÁMOT HÍVNI:

MENTÔK:                                    000
L.Y.TONGE & CO, LAWYERS     (03) 9670 5504

IRODÁNK MINDEN MÁS ÁLTALÁNOS JOGI ÜGYEKET IS VÁLLAL.

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:    (03) 9670 5504
Fax:         (03) 9602 5615
Email:      ltonge@tongelawyers.com.au

Magyarul és angolul beszélünk.
Említse, hogy a MAGYAR ÉLET hetilapja hírdetése alapján hívott.

Zászlóalj
Hát persze hogy provokálni vitték be 

az uniós zászlókat az Országgyûlés 
üléstermébe az MSZP-képviselôk!

Borítékolni lehetett, hogy Kövér 
László kitessékeli majd a két brüsszeli 
lobogót, ahogy Latorcai házalelnök is 
tette néhány nappal korábban. Biztos-
ra mentek a matiné rendezôi; látni 
kellett, amint kéjes-kielégülten nyug-
tázták Kövér szavait: „Ez a magyar 
nemzeti parlament, tetszik tudni. Itt a 
magyar nemzeti lobogónak van helye.” 
Mint falat kenyér, úgy kellett Tóbiá-
séknak a házelnöki elmarasztalás, hi-
szen így ország-világ láthatta: „ki van 
tiltva” a magyar parlamentbôl az EU 
zászlaja… Szocialista háttérmagyará-
zattal: Magyarország így kívánja je-
lezni ellenérzéseit Brüsszellel szem-
ben. Nyersebb MSZP-olvasatban: 
Orbán Viktornak büdös az EU… (Jut 
eszembe, 2012-ben, az Európa Tanács 
ülésén a jobbikos Gaudi-Nagy Tamás 
képviselô piros-fehér-zöld „asztali 
zászlóját” is eltávolíttatta az elnöklô 
liberális ülésvezetô. Azt hogyan kellett 
értelmezni?) Elgondolkodtató, amit a 
házelnök mond: az MSZP továbbra is 
csak valamilyen más zászlóval együtt 
tudja elviselni a magyar lobogót. Hol 
vörössel, hol sokcsillagos kékkel… 
Amúgy nem igazán eredeti a szocia-
lista performansz, hiszen az efféle 
zászlós (plakátos, molinós) attrakciókat 
még a pubertás LMP és a Jobbik hozta 
be a politikai arénába, de lassan már 
nekik is ciki…

A dacos szocialisták aznap este a Kos-
suth térre nézô frakcióirodájuk abla-
kaiba is kitûzték az uniós zászlókat 
(nemzetiszínûket nem), köszöntve a 
Fidesz-székház után most a Parla-
mentet ostromló „pártsemleges” tün-
tetôket.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Emellett a könnyebb és olcsóbb 
foglalkoztatáshoz hozzájárult, hogy 
csökkentek a munkát terhelô adók --- 
magyarázta. A munkahelyvédelmi 
akió-program kereétben már több 
mint 900 ezer munkavállaló után 
vették igénybe a program által kínált 
járulékkedvezményt.

A magánszférában is bôvült a mun-
kaerô-kereslet augusztus-októberben, 
de a közfoglalkoztatás továbbra is 
jelentôsen hozzájárul a foglalkoztatási 
adatok javulásához --- kommentálták 
elemzôk az adatokat.

Az NGM közleménye szerint a 
foglalkoztatottak számának jelentôs 
mértékû növekedésében nagy szerepe 
van a munkát terhelô adók csök-
kentésének, a Munkahelyvédelmi 
Akciótervnek, illetve a 2013-ban 
bekövetkezett növekedési for-
dulatnak.

Deáki Péter, a Buda-Cash elemzôje 
kiemeli, hogy a tovább javuló mun-
kaerô-piaci statisztikák mindenképpen 
kedvezôek, de a képet valamelyest 
árnyalja, hogy a közfoglalkoztatás 
továbbra is jelentôsen hozzájárul a 
javuláshoz. Balatoni András, az ING 
vezetô elemzôje szerint elkezdett 
bôvülni a privát szektor munkaerô-
kereslete is, mivel a munkaerô-
intenzív ágazatok, mint az építôipar, 
jelentôsen növekedtek az év elsô 
felében, de emellett kiterjedt a 
közmunka-program is.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

KIRÁLY MATILDA
(1929. március 15. ––– 2014. december 2.)

Szeretô és szeretett Édesanya, nagymama, 
dédnagymama és felesége néhai Király Bélának, 

a Daylesford-i Nursing Homeban megpihenve 
visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

Az Édesanya egy csodálatos ajándék és azt hiszed, hogy 
örökre veled marad, soha nem álmodva azt a napot amikor 

eljön az idô és téged elhagy.
Azok, akiknek még van Édesanyjuk, addig adjanak meg 

neki mindent amig lehet, mert én oda adnám az egész 
világot, hogy Édesanyámat itt tudjam még ma is velem.

Gyászolják
gyermekei: Susan, Valerie, Béla,
unokái: Agnes, Caroline, David, Ben, Adam, Jessica,
            Monica, Béla,
dédunokái: Sharna, Savannah, Nate, Jayden, 
                 Jack, Isaac, Alannah, Eva, Dmeara, 
                 Harper, Obie, Violet.

Hiányzol Mami.
Nyugodj békében.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ami természetesen a dzsungel tör-
vénye, ahol a legerŒsebb, legerŒsza-
kosabb és legbrutálisabb érvényesül 
mindenkivel szemben, és aki nem vá-
lik hûséges szolgájává, azt a hûsége-
sekkel eltapostatja. Az Európai Unió, 
mint intézmény az Egyesült Államok 
létesítménye, hûsége feltétlen. A Föld 
országait át és átszövi a szövetségi 
hálózatok sokasága, azok állítólag a 
tagállamok érdekeit védelmezik, csak 
azokon át lehet jogorvoslatot kapni. 
Elvileg, mert ez a bonyolult szöve-
vény valamilyen logika szerint min-
dig a nagyhatalmi nyomulás érdeké-
ben mûködik, máskor sóhivatal. 

A tagság kötelez. A NATO-tagság is, 
az EU-tagság is. Kezdjük a miérttel. 
A szovjet szolgaság megszûntével 
olyan helyzet alakult ki Magyarország 
és a többiek számára is, amiben a két 
szervezetbe beletartozás elkerülhetet-
len volt. A NATO-ról azt mondták, 
hogy védelmi szövetség. Oroszország 
egyetlen NATO-tagállamot nem ve-
szélyeztet. Egyedül az Egyesült Álla-
mok fogalmaz meg érveket, amikkel 
indokolja beavatkozását az ukrajnai 
belügyi helyzetbe. 

Az Európai Unió szankciókat veze-
tett be Oroszország ellen, amihez 
mint tagország, Magyarország is 
csatlakozik. Kényszer alatt, hiszen 
nem érte semmi bántalom Oroszor-
szág részérŒl, ellenkezŒleg az orosz-
ellenes szankcióval megrontja azt a 
kereskedelmi jóviszonyt, amire a ma-
gyar gazdaságnak égetŒen szüksége 
van, hogy gazdasági tervei megvaló-
suljanak. Ugyanúgy Európa egyetlen 
országát sem érte bántalom orosz 
részrŒl, és ugyanúgy egész Európa 
számára ártalmasak a bevezetett 
szankciók, elsŒsorban az energiahor-
dozók beszerzése terén, de sok más 
folyamatban lévŒ ipari megrendelést 
veszélyeztetŒ helyzet miatt is. Fran-
ciaország például hadihajó szállítását 
vállalta, amit most le kellett állítania, 
ugyanúgy Németország visszavonta a 
félig kész lŒoktatási intézmény felsze-
relését, és még sok minden más ke-
reskedelmi kapcsolat szakad meg. 
Mindez azért, mert az Európai Uniót 
a neoliberális ideológiával mûködtetik 
a nyugat-európai politikai pártok. Ez 
a minden pártra érvényes ideológiai 
alap éppen olyan párturalmat valósít 
meg, mint amit a Szovjetunió mûköd-
tetett diktatórikus hatalma érdeké-
ben. 

Amerikai beavatkozással megbuk-
tatták a bolgár kormányt, a helyébe 
léptetett atlantista kormány azonnal 
felmondta a Déli Áramlatot, a Fekete 
tengeren át vezetett csŒvonalat, amin 
keresztül jött volna Európa részére a 
gáz. Legalább emiatt nem kárhoztat-
ják Orbán Viktort, aki híve volt a mo-
nopól helyzetet kizáró, több forrásból 
kapható energiavásárlásnak.

*
Az amerikai politika látszólag az uk-

rán demokráciáért, Ukrajna függet-
lenségéért száll ringbe Oroszország-
gal. Mélyebben beletekintve tetten-
érhetŒ a Föld energiaforrásai fölötti 
nagyhatalmi ellenŒrzés immár évszá-
zados folyamatának egy újabb állo-
mása. Azon keresztül is a nagy cél 
Amerika vezetŒ világhatalmi pozíció-
ja megtartása. Amerika más földré-
szek érvényesülésének megakadályo-
zásával akarja megtartani mai hely-
zetét. Újságcikk szûk keretében a né-
met–orosz viszony példáján igyek-
szünk érzékeltetni az események okát 

egy tanulmányból kiválasztott néhány 
fejezettel:

*
Németország – „Oroszország mo-

dernizátora”  a címe Hugyecz Attila 
közgazdász tanulmányának, amely 
2009-ben jelent meg.

„Az Oroszországgal alkotott straté-
giai partnerség Európa biztonságának 
kulcskérdése – még akkor is, ha 
manapság ezt néhányan egyre nehe-
zebben tudják is kimondani. Közös 
érdekeink sokkal fontosabbak, mint a 
köztünk kétségkívül meglévŒ politikai 
véleménykülönbségek. A világ stabili-
tásáért érzett felelŒsségünk okán 
szükségünk van Oroszországra.” —
Frank-Walter Steinmeier, német kül-
ügyminiszter, 2007.

Német repülŒgépgyártók építik át 
az orosz gépeket, német hoteligazga-
tók vezetik a legjobb hoteleket, német 
húsipari szakemberek vezetik a hús-
feldolgozó üzemek termelését. Német 
mérnökök a bevásárló-utcáktól kezd-
ve üzlet- és logisztikai központokat, 
lakónegyedeket, vegyi üzemeket és 
szállító berendezéseket terveznek. A 
német középvállalatok jelenlétét szá-
mos kiadó, élelmiszergyár, bank, biz-
tosító, kiskereskedelmi lánc, IT-cég, 
ruhagyár, energetikai vállalat, autó-
alkatrész-gyár, logisztikai vállalat, 
építési vállalkozó, építŒanyag-gyártó, 
vegyipari üzem és szolgáltató jelzi.

A német normákat és törvényeket 
mintaként használják az erdŒgazda-
ság modernizálásában, a vámtörvé-
nyek és a közigazgatás reformja so-
rán.

A középvállalati szektor Németor-
szágban az innovációs erŒ és a gazda-
sági teljesítŒképesség megtestesítŒje, 
a globális versenyképesség létreho-
zója, a legnagyobb munkaadó, a tudo-
mányos és technológiai újítások él-
lovasa, s ez képezi a gazdasági siker 
alapját. Örömhír az orosz gazdaság 
számára, hogy épp ez a szektor kép-
viselteti magát a legnagyobb mér-
tékben Oroszországban. A német vál-
lalatok szolgáltatásait az orosz kis- és 
középvállalatok egyelŒre nem képe-
sek nélkülözni, a know-how-t, gazda-
sági és tudományos csúcsteljesítmé-
nyeket külföldrŒl kell beszerezni. Né-
metország e tekintetben Oroszország 
számára komplementer gazdaságként 
funkcionál.

Németország számára Oroszország 
a közvetlen tŒkeberuházások szem-
pontjából is fontos piac. A nem fejlett 
országok közül évek óta az orosz 
piacon valósul meg a legtöbb német 
közvetlen tŒkeberuházás.

A német vállalkozások nagyon elter-
jedtek Oroszországban, a 83 régióból 
80-ban létesült már német cég. A ré-
giókba történŒ település dinamikusan 
zajlott: 2004-ben német vállalkozások 
még csak 41 régióban tevékenyked-
tek. Évek óta igaznak bizonyul, hogy 
az orosz piac bonyolult, de dinamiku-
san nŒ és jól jövedelmezŒ. A termelŒ 
iparágakban, a kutatás-fejlesztésben, 
az egész ipari szektorban jelentŒs 
beruházások valósulhatnak meg. Az 
egyes gazdasági szektorok jövŒbeli 
kilátásai alapján, s az oroszországi 
cégvezetŒk véleményére alapozva 
elmondhatjuk, hogy Oroszország a jö-
vŒben is az egyik legvonzóbb külke-
reskedelmi partner marad Németor-
szág számára.

Oroszország a német gépgyártók 
számára a legnagyobb kelet-európai 
exportpiac. Évtizedek óta jelen van-
nak Oroszországban, számos nagyvál-

Karácsony a béke ünnepe...
lalat már a XIX. században is folyta-
tott itt tevékenységet. A politikai 
konstellációnak köszönhetŒen különö-
sen a keletnémet gyártók orientálód-
tak erŒteljesen Oroszország felé. A 
rendszerváltás után is Németország 
maradt az orosz gazdaság legfŒbb 
gép- és berendezés-szállítója.

A német gépgyártás világszerte, így 
Oroszországban is kiemelkedŒ minŒ-
ségérŒl ismert. 2007-ben az orosz gép- 
és berendezésimport negyede, 2008 
elsŒ felében harmada Németországból 
származott.

A német gazdaság számára az orosz 
piac – a fentiekbŒl kitûnŒen – egyre 
fontosabb, sŒt, a közvetlen tŒkebefek-
tetések alapján még a tízszer na-
gyobb lakosságot magában foglaló 
kínai piacnál is jelentŒsebb.

A német-orosz energiakapcsolatok 
mind állami, mind vállalati szinten 
erŒteljesek, sŒt, várható, hogy a jövŒ-
ben ezek egyre intenzívebbé válnak. 
Az államközi kapcsolatok alapját az 
orosz energiaexport képezi, a vállalati 
kapcsolatok intenzitását pedig a né-
met energetikai vállalatok hatékony 
technológiáinak (erŒmûvek, áramel-
osztó berendezések stb.) exportja, s 
az oroszenergiapiac modernizálásának 
szükségessége alapozzák meg

Az orosz állam szilárdan kezében 
kívánja tartani az energiahordozók 
kitermelését és exportját, ennek el-
érésére és megŒrzésére érdekében 
nem-piaci intézkedésektŒl sem riad 
vissza. Kulcsszerepet játszanak eb-
ben a nagy állami energetikai válla-
latok, a Rosznyeft, a Transznyeft és a 
Gazprom.

A német külpolitika számára máso-
dik kérdésként a német–orosz–kínai 
tengely kialakítása merülhet fel. Ez 
egyelŒre csak gondolat szintjén kör-
vonalazódhat, s mindenekelŒtt az 
USA külpolitikusaiban kelthet aggo-
dalmat. A német-kínai kapcsolatok 
jók, a német külpolitika rendkívül 
aktív Kínában, a külgazdasági diplo-
mácia szinte minden elemét beveti a 
német politika a távol-keleti óriás 
területén.

A német-orosz kapcsolatok mind 
politikailag, mind gazdaságilag kivá-
lónak mondhatók. A tengely kialaku-
lásához az orosz-kínai kapcsolatok 
jellege és a három fél közös elhatáro-
zása szükséges.

A német fél ugyanakkor minden 
bizonnyal nem kíván majd az Egye-
sült Államokkal szembehelyezkedni. 
A német–orosz–kínai tengely kialaku-
lása ugyanis az USA közép-ázsiai és 
közel-keleti pozícióinak meggyengü-
lését hozhatná, akár ki is szorulhatna 
az eurázsiai kontinensrŒl.

*
A tanulmányból itt kiragadott né-

hány idézet meggyŒzŒen mutatja, 
hogy Németországnak úgy kell az 
oroszellenes atlantista politika, mint 
üveges tótnak a hanyattesés. 

Németország számára az Európai 
Unió egy rátelepített teher, amit ci-
pel, mint ahogy Izrael is az. Nem ok 
nélkül féltek az angolszász országok 
és Franciaország a németektŒl, nem 
ok nélkül verték bele a sárgaföldbe 
két alkalommal is. Azután meg a 
német iparra telepítették rá az EU-t, 
amiben az euro azon a napon össze-
omlana, amikor a németek visszatér-
nének a márkára. Nem fognak visz-
szatérni, nekik nem sürgŒs, kivárják 
az idŒk beérését. Csak Amerikának 
sürgŒs. 

A mindeddig a megalázottságig 

kitartó német atlantista politikát az 
oroszellenes felvonulási kötelezettség 
annyira megterheli, hogy azt már a 
szerzetesi önsanyargatáshoz szokott 
németek, és fŒleg a hasznot minden-
felé szétszórni köteles német ipar 
aligha fogja elviselni, akkor pedig a 
német politikának ahhoz alkalmazkod-
nia kell. 

Az amerikai politikát kapkodás és 
idegesség jellemzi. Már nem figyel a 
a diplomáciában kötelezŒ  modoros-
ságra, arrogáns és lekezelŒ. Nagy 
türelme kell legyen ezt elviselni olyan 
kiszolgáltatott kis országnak, mint 
Magyarország. 

Obán Viktor tud valamit a jövŒbŒl, 
imponáló önbizalma erre utal. Nem 
emlékszem ki mondta, valamelyik 
halálraítélt, de megmaradt bennem – 
Magyarország majd Németországgal 

együtt fog felemelkedni. Ha a munka, 
szorgalom és tehetség részére lesz 
elég idŒ és alkalom, ennek a két nép-
nek az ideje eljön.

Karácsonyváró gondolatainkban 
többet kívánunk a békébŒl a háború-
mentességnél, a lelkek békéjét. Régi 
kívánság, sokan megfogalmazták már 
a történelem folyamán, nehéz idŒk-
ben, amibŒl oly sok jut a magyarok-
nak. Amikor dühöngött a bosszú, 
Bárdossy László így reménykedett 
1945. november 3-án: „Ma nincs fon-
tos más, csak a béke. A lelkek békéje, 
és ha ehhez áldozatokra van szükség, 
akkor meg kell hozni azt az áldozatot! 
Ma minden azon fordul meg: Œszinte, 
szilárd és tartós lesz-e a megbékélés, 
a belsŒ béke éppen úgy, mint az 
ország külsŒ békéje…” 

Készüljünk fel karácsony ünnepére.

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI 
SZENTMISÉK MELBOURNEBEN

December 24-én, szerdán 24 órakor

ÉJFÉLI SZENTMISE
a St. Colman templomban

December 25-én, csütörtök déli 12 órakor

KARÁCSONYI ÜNNEPI 
SZENTMISE

a St. Colman templomban
2015. január 1-jén, csütörtök de. 11 órakor

MÁRIÁNAK, ISTEN 
ANYJÁNAK ÜNNEPE

Szentmise a St. Colman templomban

VÍZKERESZT ÜNNEPE
január 4-én, vasárnap

8.30-kor a Szent István templomban,
11 órakor a a St. Colman templomban

St. Colman templom:

293 Carlisle Street, Balaclava

Szent István templom:

760 Boronia Rd. Wantirna
(Magyar Központ)

KERTES HÁZ FÓTON,

 eladó 120.000 dollárért,
 2+3 szoba, három színtes, 97 
négyzetméteres lakóterület,

új nappali, új fürdôszoba, modern konyha,
Központifûtés, padlófûtés + cirkó

433 négyzetméteres telken, 
alá pincézett, kocsibeálló, két autó számára

Attila: 0419 328-555 (Melbourne)
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ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG 

TANÁCSADÁS MINDENFÉLE ÜZLETI ÜGYBEN

HÁZ ÉS MÁS INGATLAN ADÁSVÉTELE ÉS BÉRLÉSE

VÉGRENDELETEK KÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

KÉPVISELET PERES ÜGYEKBEN 

ÖRÖKSÉG ÜGYEK 

KÖZLEKEDÉSI ÉS ÜZEMI BALESETEK

BEVÁNDORLÁSI ÜGYEK

CSALÁDI ÜGYEK ÉS VÁLÓPEREK

TÁRSULÁS FINANSZÍROZÁS

ADÓSSÁGOK BEHAJTÁSA

MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁSÚ ÜGYEK INTÉZÉSE

KÖVETSÉGI HITELESÍTÉS

MAGYARUL BESZÉLÜNK

10 CECIL PLACE, PRAHRAN 3181 
Telefon: 9529 6222
Fax: 9529 6777 
Email: tsz@tsz.com.au

MELBOURNE-I 
KONZULI IRODA

• Útlevél és állampolgársági ügyek intézése

• Egyszerûsített honosítás

• Aláíráshitelesítés, diplomáciai felülhitelesítés

• Tanácsadás, ügyek elôkészítése

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

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

között
a 03 9486 3397 telefonszámon.

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

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/melbourne/hu



Letette a hivatali esküt Hegedüs 
Csilla, a bukaresti kormány új minisz-
terelnök-helyettese és kulturális mi-
nisztere, akit a szociáldemokrata Vic-
tor Ponta kormányában részt vevô 
Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség (RMDSZ) javasolt a tisztségre.

Hegedüs Csilla eddig államtitkárként 
dolgozott a kulturális tárcánál. Az 
RMDSZ kulturális fôtitkár-helyettesi 
tisztségét betöltô, épített örökségvé-
delmi ügyekben jártas szakember 
közgazdászi és felnôttképzési oklevél-
lel rendelkezik, államtitkári megbíza-
tása elôtt Kelemen Hunor korábbi 
kulturális miniszter tanácsadója volt.

A parlament által jóváhagyott kor-
mányszerkezet szerint a kulturális 
miniszter egyben miniszterelnök-he-
lyettesi tisztséget tölt be a bukaresti 
kormányban. A koalíciós egyezmény 
értelmében erre a posztra az RMDSZ 
javasol tisztségviselôt. A tisztség Ke-
lemen Hunor lemondása nyomán üre-
sedett meg.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök júli-
usban jelentette be, hogy lemond kor-

mányzati tisztségeirôl, miután a ro-
mán kormány az RMDSZ-szel 
szemben lépett be a kisebbségek eu-
rópai polgári kezdeményezésérôl szó-
ló luxemburgi perbe. Az államfô októ-
ber 9-én hozott rendeletet Kelemen 
Hunor felmentésérôl.

Hegedüs Csilla beiktatására az elnöki 
hivatalban, Traian Basescu államfô 
jelenlétében került sor.

Ugyanazon ceremónia keretében 
Bogdan Aurescu, Románia újonnan 
kinevezett külügyminisztere is letette 
a hivatali esküt.

* * *
Kilép a Victor Ponta vezette kor-

mányból az RMDSZ --– jelentette be 
Kelemen Hunor pártelnök a Szö-
vetségi Állandó Tanács (SZÁT) kolozs-
vári ülése után. Az RMDSZ vezetôi a 
romániai elnökválasztás második for-
dulójában leadott magyar szavaza-
tokból megértették a magyar válasz-
tók hangjá ---- mondta Kelemen. A 
döntés a Szövetségi Képviselôk Taná-
csának december 13-i marosvásárhelyi 
ülésén válik véglegessé, amelyen a 

SZÁT a kormányból való kilépést fog-
ja javasolni.

Megjegyezte, a magyar választók 
mintegy 80 százaléka Klaus Johan-
nist támogatta a választásokon. „Meg-
értettük az üzenetet, jobban oda kell 
fordulnunk a magyar választókhoz” --
– jelentette ki Kelemen Hunor, meg-
jegyezve, hogy a politikusok akkor is 
hibáznak, ha figyelmen kívül hagyják 
a választók üzeneteit, de akkor is, ha 
mindig a választók elvárásához iga-
zodnak. Hozzátette, a kormánynak az 
RMDSZ nélkül is megvan a többsége a 
parlamentben, így az RMDSZ döntése 
nem befolyásolja a kormányzati sta-
bilitást.

„Nem akarunk kormányt buktatni” --- 
jelentette ki az elnök. Az RMDSZ a 
februári kormányválság után lett tag-
ja a harmadik Ponta-kormánynak, a 
Szociáldemokrata Párt koalíciós part-
nereként. Éppen hétfôn iktatták be 
hivatalába Hegedüs Csillát, a magyar 
párt által delegált új kulturális mi-
nisztert, miniszterelnök-helyettest. 
Kelemen Hunor újságírói kérdésre 
csak elméleti lehetôségként vette 
számba, hogy az SZKT mégis a kor-
mányon maradásról döntsön. Hozzá-
tette, az elmúlt 25 évben nem történt 
meg, hogy a szövetség kisparlamentje 
megfordítsa a szûkebb vezetô testü-
letek döntését. Emlékeztetett, hogy a 
34 tagú állandó tanácsban ellensza-
vazat nélkül, két tartózkodással hozták 
meg a kilépést javasoló döntést.

Kelemen Hunor elmondta, a szövet-
ség arra készül, hogy támogassa a 
parlamentben a Ponta-kormánynak 
azokat a döntéseit, amelyek az élet-
színvonal növekedéséhez, munkahe-
lyek létrehozásához, gazdasági stabi-
litáshoz vezetnek. Emellett pedig meg 
szeretnék ôrizni mindazokat a jogokat, 
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Redl ezredes,  
hazaáruló

Magyar játékfilm is készült róla 
1985-ben, rendezte Szabó István. Az 
internetes lexikon szerint Alfred 
Redl ezredes volt az orosz cári hirszol-
gálat legjelentôssebb, legnagyobb 
kárt okozó ügynöke a Monarchia hade-
rôjében. Leleplezése után öngyilkossá-
got követett el.

Egy vasúti fôfelügyelô fiaként 15 
éves korában felvették a lembergi (ma 
Lvov)  császári és királyi hadapród 
iskolába, itt 1887-ben 23 évesen 
avatták tisztté. 1900-ban a vezérkarhoz 
helyezték, ahol a Császári és Királyi 
Hadügyminisztérium katonai hirszer-
zô és kémelháritó szolgálatánál az 
Evidenzbureau-ban tevékenykedett. 
1912-ben ezredessé, ugyanabban az 
évben a VIII hadtest vezérkari fônö-
kévé léptették elô, s ebben a minô-
ségben Prágába helyezték át.

Az internetes lexikont idézve: 
„Alfred Redl ezredes 1903-tól haláláig 

(1913) az orosz kémszolgálat ügynöke 
volt, és az Orosz Birodalom javára 
végzett kémtevénységet. 

Tevékenységének pontos motivációja 
még mai napig tisztázatlan, mert 
röviddel leleplezôdése után öngyilkos-
ságot követett el.”

Valószinûleg látszik, hogy az orosz 
katonai hirszerzôk rájöttek, hogy Redl 
homoszekszuális hajlamú és viszonya 
volt egy bizonyos Meterling százados-
sal. Ez a titok zsarolhatóvá tette a csá-

szári és királyi tisztet. Redl szokatlanul 
magas júdáspénzt kapott árulásáért. 
Nagy lábon élt, olyan luxus „tempót” 
engedett meg magának amire tiszti 
fizetésébôl nem telhetett pl. két sze-
mélygépkocsit és több versenylovat is 
birtokolt.

Az orosz Mancselko tábornok, aki az 
Orosz Birodalom bécsi katonai attasé-
ja volt így jellemezte Redlt:

„Á lságos, zárkózott, erôsen koncent-
rált gondolkodású, kötelességtudó, 
kiváló emlékezô tehetségû ember. 
Édeskés, finomkodó, lágy beszédû. 
Inkább ravasz és hamiskodó semmint 
intelligens és tehetséges. Cinikus szel-
lemû...”

Amikor pont száz évvel ezelött 1914 
ôszén a Monarchia Szerbia és Orosz-
ország ellenes hadmûveletei sorra 
kudarcot vallottak, akkor ennek több 
magyarázata is van. Kezdjük egy 
önkritikával. A pesti parlamentben az 
obstrukció miatt több mint m sfél évig 
nem szavazták meg a közös hadsereg 
költségvetését. Akkor a magyarkodó 
honatyák jelszava „ez nem a mi had-
seregünk” volt. Ennek a szûk látókörû 
gondolkodásnak az eredménye egy 
fôleg nehéz fegyverekben hiányos 
hadsereg volt 1914-ben. Egy másik ok 
az volt, hogy a szerb hadsereg a két 
balkáni háborúban harcedzett, kom-
petesen vezetett harcoló egység volt. 
De talán a legfontossabb tényezô az 
volt, hogy Redl ezredes az orosz titkos-
rendôrségnek az Ohranának igen sok 
titkos információt adott át köztük AZ 
OSZTRÁK_MAGYAR MONARCHIA 

FELVONULÁSI TERVÉT A SZERBIA 
ELLEN TERVEZETT OFFENZIV 
HÁBORÚ ESETÉRE.

Ezen túlmenôen Redl árulása lebuk-
tatta a Monarchia és a Német Biro-
dalom sok, Oroszországban ténykedô 
ügynökét. Redl nemcsak kiszolgáltatta 
titkainkat az oroszoknak, hanem meg-
akadályozta, hogy kémeink révén mi 
is megismerjük az oroszok titkait. 
Emiatt 1914 év folyamán az osztrák-
magyar és német titkosszolgálatok 
elôtt rejtve maradt 75 orosz hadosztály 
létezése, ez pedig nagyobb erô volt 
mint a vele szembeállott teljes osztrák-
magyar erô.

A hadsereg titkos szolgálata nem 
tudta megakadályozni a kémkedési 
botrány kipattanását, de a hivatalos 
közlemények arra irányultak, hogy a 
nyilvánosság elôtt kisebbitse saját ku-
darcát és egyben félrevezesse a ve-
zérkart. Stanberg grófot, a Reichstat 
képviselôjét idézve: „ha a tábornokaink 
világosan láttak volna, nem ösztökélték 
volna az udvari méltóságokat a had-
üzenetre”.

Végül egy „úri gesztus”-nak is minô-
síthetô cselekedet az volt, hogy a fegy-
vertelen Redl-nek az egyik nyomozó 
tiszt kölcsönadta a pisztolyát, hogy az 
áruló fejbe lôhesse magát ezzel re-
mélve azt is, hogy elkerülik a bot-
rányt.

Ma már nyilvánvaló, hogy egy hosszú 
vallatásra lett volna szükség, hogy a 
már lebukott Redlbôl kiszedjék a haza-
árulás minden részletét.

Kroyherr Frigyes
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amelyeket az elmúlt 25 évben a ma-
gyarok számára kivívtak. Azt is meg-
jegyezte, készek párbeszédet folytatni 
valamennyi párttal.Az elnök elmondta, 
nem tárgyaltak Klaus Iohannisszal, és 
a mögötte álló Nemzeti Liberális Párt-
tal (PNL) egy új parlamenti többség 
kialakításáról.

A romániai elnökválasztás november 
16-án tartott második fordulójában 
Klaus Johannis gyôzött Victor Pon-
ta kormányfôvel szemben. Az RMDSZ 
a magyar választók belátására bízta 
annak az eldöntését, hogy kire sza-
vaznak, de a kampányban közvetve 
Victor Pontát támogatta.

* * *
Ritka pillanatnak lehetett tanúja a 

világ, ugyanis az EU-ellenes David 
Cameron brit miniszterelnök „A jó-
zan ész diadalának” nevezte az Európai 
Unió Bíróságának végzését, amely --- 
egy német keresetet elbírálva --- a 
héten kimondta, hogy megtagadható a 
szociális ellátás más uniós tagállamok-
ból érkezô olyan állástalan bevándor-
lóktól, akiknek kifejezett célja a hoz-
záférés a fogadó ország szociális 
ellátórendszerének juttatásaihoz.

A Konzervatív Párt vezette brit kor-
mány ugyanis általában nem sok jó 
szót veszteget az Európai Unió és a 
szélesebb értelemben vett „Európa” 
intézményeire, és éppen az uniós be-
vándorlás szabályozásának kérdésé-
ben vívja Brüsszellel a legszikrázóbb 
csörtéket.

Cameron a luxemburgi székhelyû 
EU-bíróság végzését --- amely egy 
romániai munkanélküli nô németor-
szági segélyezési jogosultságának 
ügyében döntött a német kormány ja-
vára --- azonnal precedensértékûnek 
nevezte más EU-tagállamok számára 
is.

A bírósági határozat London értéke-
lése szerint alátámasztja azt a hivata-
los brit kormányzati álláspontot, 
amely szerint az Európai Unión belül 
sem lehet feltételek nélküli jognak te-
kinteni a letelepedést és a munkaválla-
lást más EU-tagállamokban, és fel kell 
számolni az unión belüli „szociális tu-
rizmust”.

London és Brüsszel jelenlegi kon-
frontációjának gyökerei az EU egy 
évtizeddel ezelôtti keleti bôvítéséig 
nyúlnak vissza.

A Tony Blair vezette akkori munkás-
párti kormány ugyanis alaposan mel-
lélôtt a kelet- és közép-európai EU-
tagállamokból várható beáramlás 

elôrejelzésével. A brit belügyminiszté-
riumi korabeli elôrejelzése évi 5-13 
ezerre taksálta a keletrôl érkezô mun-
kavállalók várható számát, hivatalos 
becslések szerint azonban a bôvítés 
óta összesen 1-1,5 millió keleti EU-
polgár települt le tartósan Nagy-Bri-
tanniában, és volt olyan év, amikor 
negyedmillióan érkeztek.

Ennek a balul sikerült prognózisnak a 
megítélésében ma már nincs vita a 
Munkáspárt és a jelenleg kormányzó 
Konzervatív Párt között.
Jack Straw, a Munkáspárt egyik leg-

tekintélyesebb veteránja, aki a 2004-es 
bôvítés idején külügyminiszter volt, a 
keleti tagállamok csatlakozásának idei 
tizedik évfordulóján „látványos hibá-
nak” nevezte, hogy London annak ide-
jén az átmeneti korlátozások lehetôsé-
gérôl lemondva, azonnal megnyitotta a 
brit munkapiacot az A8-országok --- 
„Accession 8”, vagyis a nyolc frissen 
felvett keleti EU-tagállam --- polgárai 
elôtt.

David Cameron néhány hete --- Straw 
szóhasználatát még egy kicsit tovább 
erôsítve ---- „monumentális hibának” 
nevezte ugyanezt.

Az egyik neves londoni egyetem, a 
University College London (UCL) ku-
tatói minap ismertetett tanulmányuk-
ban kimutatták, hogy az Európai Uni-
óba 2004 óta felvett közép- és 
kelet-európai országok munkavállalói 
az elmúlt évtizedben 12 százalékkal 
több adót fizettek be a brit költségve-
tésbe, mint amennyit onnan szociális 
ellátás formájában igénybe vettek, 
mindemellett olyan mennyiségû és 
minôségû produktív szaktudást hoztak 
magukkal, amelynek oktatási költsége 
6,8 milliárd fontjába (2700 milliárd 
forintjába) került volna Nagy-Britan-
niának.

Ezen a politikai választóvonalakon 
átívelô, ritka konszenzuson nem vál-
toztat az sem, hogy az üzleti szereplôk 
és a pénzügyi elemzôk egybehangzó 
véleménye szerint egyértelmûen jót 
tett a brit gazdaságnak a keleti beván-
dorlási hullám, és szó sincs tömeges 
szociális turismusról.

Az egyik tekintélyes londoni elemzô-
ház, a Centre for Economics and Bu-
siness Research (CEBR) becslése sze-
rint csak a lengyel munkavállalók 
--- akik a keleti EU-tagállamokból ér-
kezôk kétharmadát tették ki --- már a 
bôvítés utáni elsô két évben Liverpool 
városáéval egyezô pótlólagos vásárló-
erôvel bôvítették a keresletet a brit 

gazdaságban, mégpedig úgy, hogy ez 
nem gyakorolt érezhetô felhajtóerôt a 
bérinflációra.

A Konzervatív Párt népes EU-szkep-
tikus táborát mindez nem gyôzi meg. 
Az ô érveik szerint a bevándorlás mak-
rogazdasági elônyeit semlegesíti a 
mikroszinten, a brit lakosság napi élet-
vitelében jelentkezô gondok sokasága. 
A visszatérô érvek között szerepel, 
hogy sok városban „elöntik” az iskolá-
kat az angolul nem beszélô külföldi 
gyerekek, hátráltatva az oktatást, és az 
egyébként is kapacitásai határain dol-
gozó állami egészségügyi szolgálatra 
(NHS) szintén jelentôs többletterhet 
ró a más EU-országokból érkezôk el-
látása.

A bevándorláspárti tábor ellenérve 
az, hogy éppen a brit közoktatás és az 
NHS omlana össze elôször, ha a brit 
kormány jelentôsen korlátozná a be-
vándorlást az Európai Unióból. Ez a 
két közszolgáltatási ágazat függ 
ugyanis a legnagyobb mértékben az 
importált munkaerôtôl, különösen 
most, hogy hatévi mélypontra, 6 száza-
lékra --- az euróövezeti átlag felére --- 
süllyedt a munkanélküliség Nagy-Bri-
tanniában, és egyre szorítóbb egyes 
szakterületeken a képzett munkaerô 
hiánya.

A közhangulatot ennek ellenére az a 
felháborodás tükrözi igazán, amelyet a 
Greencore élelmiszeripari cég kavart 
azzal, hogy épülô angliai szendvicsgyá-
rába Magyarországról (is) toboroz 
munkaerôt, miközben az üzemnek 
otthont adó közép-angliai Northampton 
kisvárosban nyolcezer a nyilvántartott 
munkanélküliek száma. A Greencore 
hiába cáfolta azokat a sajtóbeszámo-
lókat, hogy csak magyar munkaerôt 
kíván alkalmazni, és hiába bizonygatja, 
hogy helyben is felvételi felhívások 
egész sorát tette közzé - a northamptoni 
szendvicsgyár ügye is a bevándorlásel-
lenes EU-szkeptikus kampány érv-
rendszerének részévé vált.

* * *
A Citigroup szerint az arany bizonyos 

tekintetben megegyezik a Bitcoin 
nevû virtuális valutával és a november 
30-án tartandó svájci népszavazásnak 
a világon semmi értelme nem volt. Azt 
kellett ugyanis eldönteni a svájci la-
kosságnak, hogy kötelezô legyen-e a 
Svájci jegybank eszközeinek 20 
százalékát aranyban tartania úgy, 
hogy azt soha senkinek nem adhassa 
már el.

Az új szabályozás értelmében 
emellett ezt az aranymennyiséget 
teljes egészében az ország határain 
belül kellene tartani és soha egy részét 
sem adhatnák el. 

A Citigroup vezetô közgazdásza, 
Willem Buiter szerint nem fordulhat 
elô olyan gazdasági vagy pénzügyi 
helyzet, amikor egy nemzeti banknak 
egy olyan nyersanyagot kelljen tar-

tania, aminek nincs belsô értéke. A 
közgazdász szerint az arany ebben a 
tekintetben hasonlít a Bitcoinhoz, de 
ezen túl az elôállítása és a tárolása is 
költséges. Úgy véli, hogy azzal, hogy 
megtiltják az aranytartalék eladását, 
nullára csökkentik az értékét.

Szerinte, ha a nemzeti bank valamiért 
mégis nyersanyagokba fektetne, ak-
kor ezekbôl egy kiegyensúlyozott 
portfóliót alakítana ki és nem egy 
adott típusban tartaná az egészet. De 
még jobb lenne szerinte, ha ezt nem a 
nyersanyagok tényleges felhalmozá-
sával, hanem ETF-ek vagy egyéb de-
rivatívák megvásárlásával állítanák 
össze.

Mi az az ETF?
Az ETF (Exchange Traded Funds) a 

tôzsdén kereskedett befektetési alap 
angol nevének rövidítése. Az ETF-ek 
olyan befektetési alapok, amelyeknek 
befektetési jegyeit bevezetik tôzsdére, 
így árfolyama ugyanúgy mozog, ke-
reskedése ugyanúgy mûködik, mint 
egy részvénynek. Emiatt a részvé-
nyekkel megegyezô módon lehet adni-
venni az alapot. Rendelkezik árfo-
lyamgrafikonnal, amelyre érvényesek 
a technikai elemzés elméletei, s ad-
hatunk rá akár veszteségvágó, úgy-
nevezett stop-loss megbízásokat is. 
Általában indexkövetô alapok, azaz 
egy elôre meghatározott részvényin-
dex összetételét képezik le, így egy 
tranzakcióval megvásárolhatóvá téve 
az egyébként nehézkesen elôállítható 
nagy részvényportfóliókat. Részvény-
index követô alapokon kívül még 
számtalan egyéb típusú ETF-et meg 
tudunk különböztetni (például köt-
vény- vagy nyersanyag ETF-ek). 
Ezeknek a kereskedése viszonylag 
gyors, olcsó és egyszerû, és olyan 
stratégiákat is meg tudunk velük 
megvalósítani, melyek egy másik be-
fektetési eszközzel nem, vagy csak 
nehezebben elérhetôek.

Az indítvány kezdeményezôi szerint 
viszont ez a lépés segítene megôrizni 
Svájc nemzeti vagyonát. A kormányzat 
és a nemzeti bank azonban másként 
gondolja ezt, mondván, hogy az új sza-
bályozás valójában hátráltatná a mo-
netáris politikát.

A nemzeti banknak legalább 1 733 
tonna aranyat kellene vásárolnia az 
indítvány gyôzelme esetén 2019-ig. Az 
arany éves globális kitermelése 2 500 
tonnát tesz ki.

Svájc eddig is a világ hetedik leg-
nagyobb aranytartalékával rendelkezô 
állama volt, 1 040 tonna aranyával, a 
további vásárlásokkal pedig a harma-
dik helyre ugrana fel az Egyesült Ál-
lamok és Németország után. A becs-

lések szerint a vásárlás összértéke 70 
milliárd svájci frankot  (72,8 milliárd 
dollár) tenne ki.

A svájci aranyvásárlás az arany 
árfolyamának azonban kimondottan 
kedvezne, a Bank of America becslései 
szerint ugyanis 18 százalékos emel-
kedést eredményezhet az azonnali 
szállításra szánt arany árfolyamában. 
Amennyiben bízunk az arany árfo-
lyamának emelkedésében, egyszerûen 
profitálhatunk ebbôl az Investor Tra-
der rendszerében található számos 
eszközön keresztül. De ha nem va-
gyunk túl optimisták olyan eszközt is 
találunk, amivel az árfolyam esésére 
lehet spekulálni.

* * *
Az egy edényben fôzött legnagyobb 

mennyiségû töltött káposzta Guinness-
világrekordját állították fel Székelyud-
varhelyen –- írja a Székelyhon portál.

A világcsúcs felállításában Székely-
udvarhely, Csíkszereda, Gyergyó-
szentmiklós, Kézdivásárhely és Sepsi-
szentgyörgy 250 önkéntese vett részt a 
székelyudvarhelyi sportcsarnokban. 
Az önkéntesek mesterszakácsok irá-
nyításával 27 104 tölteléket, 2,96 tonna 
töltött káposztát készítettek. A töltelé-
keket egy helyi mesterek által készí-
tett 4,58 köbméter ûrtartalmú edény-
ben fôzték meg.

A világcsúcsot a Guiness World Re-
cord Londonból érkezett bírája hitele-
sítette. Annabel Lawday a elôkészü-
leteket is figyelemmel követve 
megállapította, a közösség igazán 
megdolgozott a sikerért.

A világcsúcs szinte kétszerese a ko-
rábbinak, amelyet a vajdasági Adán 
Gali Zoltán vendéglôs és csapata 
állított fel 2011-ben. Az adaiak 1418 
kilogramm töltött káposztával kerül-
tek be a világcsúcsok könyvébe.

A Világrekord a közösségért elneve-
zésû akció célja a hátrányos helyzetûek 
megsegítése volt. Miután átvették a 
Guinness-diplomát, a kezdeményezô 
nagyáruház képviselôi elmondták, bár 
a rekorddöntésben a töltelékek súlya 
számított, a rászorulók segítésében 
viszont ezek száma volt fontos, ugyanis 
az áruház minden elkészült töltelék 
után egy lejt adományozott a partner-
városok által javasolt intézmények-
nek.

* * *

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
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Megmérettetés II.
Churchill, Roosevelt és Horthy

a magánemberek és politikusok

8. oldal MAGYAR ÉLET 2014. december 11.

Írásom elsŒ részében a három államférfinak és politikai 
környezetüknek a zsidó holokauszttal kapcsolatos döntési lehe-
tŒségeit, megnyilatkozásait és valódi cselekedeteit vizsgáltam. E 
második részben pedig arra törekszem, hogy felvillantsam a 
három személy magánéletének néhány rájuk jellemzŒ részletét, 
valamint – ha hely hiányában csak felszinesen is, de - ismertes-
sem egyéni képességeiket, adottságaikat, tulajdonságaikat és 
politikai ambicióikat. Mindezzel lehetŒséget próbálok adni az 
olvasó számára, hogy közelebb kerülhessen a három személyhez 
– magánemberhez és politikushoz egyaránt – és jobban megért-
hesse a döntéseik mögött meghúzódó okokat, s ezzel irányukban 
megalapozottabb elbírálásra legyen képes.

Ehhez az „ismerkedéshez” némi fogódzóként kölcsönveszek 
néhány fogalmat a modern szociológia nagy egyéniségétŒl, Max 
WebertŒl (Erfurt 1864 – München 1920).

ElŒször is, Weber a társadalmi hatalom illetve uralom 4 
legitim formáját határozta meg: a transzcendentálisat (vallási 
érveken, meggyŒzŒdésen alapuló), a tradicionálisat (királyság), 
a karizmatikusat (vezéregyéniségek, népvezérek), és a racioná-
lisat (választásokon szerzett hatalom).  Ha ezek alapján összeha-
sonlítjuk a három vizsgált személy hatalomba kerülésének 
körülményeit, akkor azt kell látnunk, hogy ezek eltérnek 
egymástól. Churchill egy vegyes, tradicionális (királyság) és 
racionális (választott parlament) felépítésû államban szerzett 
politikai vezetŒ szerepet, Roosevelt egy csak racionálisban 
(választáson gyŒztes politikai párt választottja), míg Horthy 
esete, hatalomra jutása keveréke a tradicionálisnak (király 
helyett kormányzó), a karizmatikusnak (a körülmények és 
egyéni karizmája következtében katonából lett államfŒ), és a 
racionálisnak (választáson legitimitást nyert politikai pártok, 
kormánypárt és ellenzék egyetértésben megválasztott államfŒ-
je). Ez a háttérkörülmény legalább annyira befolyásolta dönté-
seiket mint egyéni képességeik, és ezért fokozottan figyelembe 
veendŒ.

Másodsorban szükségesnek tartom idézni Max Weber egy 
híres tételét, miszerint a magánerkölcs a szándék felŒl (becsüle-
tes, becstelen), míg a politikai erkölcs a következmény (eladha-
tóság és végeredmény) felŒl ítéli meg a tetteket. E két megköze-
lítés gyakran ütközik, és a politikusok iránti csalódottságnak, 
ellenszenvnek („hazudnak”, „nem ezt ígérték”, stb.) állandó 
forrása.

Végül, emlékezzünk a régi politikai tételre: aki a célt akarja, 
annak a célhoz vezetŒ eszközöket is akarnia kell.

Tanulságos megfigyelni, hogy a három eltérŒ társadalmi és 
személyes háttér milyen hatást gyakorolt a magánemberekbŒl 
lett államférfiakra.

ROOSEVELT
Franklin Delano Roosevelt (FDR) 1882. január 30-án született 

az Egyesült Államok New York államában, James Roosevelt és 
Sara Delano egyetlen gyermekeként. Szülei mindketten gazdag 
családból valók voltak. Anyai nagyapja, Warren Delano állítólag 
a kínai ópiumkereskedelembŒl alapozta meg a család jelentŒs 
vagyonát.

FDR szabadkŒmûves volt, a Holland Lodge (No.8, New York) 
tagja. Fiai, Elliot és Franklin az Architect Lodge (No.519, N.Y.) 
tagjai lettek.

1905-ben feleségül vette Eleanort, aki vele szemben visszahú-
zódó, szégyenlŒs egyéniség volt. Eleanor otthon nevelte mind a 
hat gyermeküket. Rooseveltnek több házasságon kivüli szerelmi 
kapcsolata is volt, amik elhidegítették tŒle feleségét, aki így írt 
errŒl egy közeli barátjának: „Olyan a memóriám, mint egy 
elefánté: tudok megbocsátani, de nem tudok feledni.” Eleanor el 
is költözött férjétŒl, és házasságuk attól kezdve csak a külvi-
lágnak szólt.

Politikai karrierjének elsŒ állomása egy New York állambeli 
szenátori szék 1911–1913 között. Majd Wilson elnök 1913-ban – 
Roosevelt elŒzŒ segítségének viszonzásaként – megteszi a hadi-
flotta másodtitkárává (Assistant Secretary of the Navy). Ezt a 
poziciót 1920-ig tölti be. Majd 1929–1932 között New York állam 
kormányzója, s végül 1933-tól haláláig, 1945. április 12-ig az USA 
elnöke.

Persico, könyve elŒszavában (XII. old.) idézi FDR fiát, Jamest: 
„Egyszer volt egy beszélgetésünk apámmal, ahol én felhoztam 
az Œ kétszínû álláspontját a háborúval kapcsolatban. Erre Œ azt 
mondta, Œ tudta, hogy háborúzni kell, de ezt az embereknek nem 
merte megmondani, mert akkor elfordultak volna tŒle. – Azt 
kellett mondanom, hogy utálom a háborút, különben háborús 
Œrültnek mondtak volna. Szóval az ember eljátssza nekik, amit 
akarnak, ahogy én is csináltam, és a végén megnyeri a játékot – 
mondta”.

A XI. oldalon pedig így jellemzi Persico: – kevés vezetŒnek 
volt nagyobb tehetsége a titkos harcok megvívásához, mint neki. 
Idézi: „Tudod én egy olyan bûvész vagyok, aki nem engedi, hogy 
a jobb keze tudja, hogy mit csinál a bal. Lehet, hogy következet-
lennek látszom, de arra tökéletesen el vagyok szánva, hogy 
másokat valótlanságokkal félrevezessek, ha ez kell a gyŒzelem-
hez”.

Ezt az erkölcsösnek nem nevezhetŒ módszert rendszeresen 
használta is a gyakorlatban. Persico „A cél Amerika belerángatá-

sa a háborúba” c. fejezete 123–127. oldalain leírja, hogy 
Churchill közremûködésével, sŒt, annak ismételt kérésére, 
hogyan hazudta el az USA választópolgárainak (kiknek túlnyomó 
többsége nem akart háborút) azt, hogy Hitler a nyilt tengeren 
már szándékosan támadja az amerikai hajókat. Az akkori hely-
zet, és Roosevelt hazugságának megértéséhez a következŒket 
kell tudnunk: 
• 1941 nyarára Nagy-Britannia már kb. 1500 hajót vesztett a 

német tengeralattjárók támadásaitól, 
• az USA még nem volt hadiállapotban Németországgal, ezért 

a német s amerikai hajók nem támadhatták egymást, 
• a Greer nevû amerikai romboló, fedélzetén 1400 tengerész 

postájával Bostonból Izland felé tartott, amikor, már Izland 
közelében egy angol repülŒgép jelezte neki, hogy valahol a 
közelben egy német tengeralattjáró van. Erre a Greer keresni 
kezdte, és amikor megtalálta, követni kezdte azt, majd pontosí-
totta a német hajó helyzetét az angol repülŒgép számára. A 
repülŒ ezzel a segítséggel 4 mélyvízi bombát dobott a tenger-
alattjáróra, és elrepült feltölteni magát. A német hajó kapitánya 
– nem látva a repülŒt – arra következtetett, hogy az amerikai 
hajó támadta meg, és ebben a tudatban viszonzásul kilŒtt rá 
néhány torpedót. Azok azonban nem találtak. Erre a Greer több 
mélyvízi lövedékkel válaszolt vissza, de azok sem találtak, és 
ezzel „levált” a német tengeralattjáróról. Mivel a német hajó 
végig víz alatt maradt, annak kapitánya sosem tudta meg, hogy 
valójában elŒször nem amerikai, hanem angol támadás érte.
• Ennek a katonai eseménynek minden részlete pontosan 

rögzítve lett egy jelentésben, és ez a jelentés eljutott Roosevelt 
íróasztalára is.

Roosevelt ezt az esetet – többek közt Churchill biztatására – 
igyekezett felhasználni a háborús hangulat felkeltésére, és ezért 
a következŒképpen jelentette be kb. 60 millió amerikai rádió-
hallgatónak: „Az Egyesült Államok rombolója, a Greer, amerikai 
zászló alatt fényes nappal közeledett Izlandhoz. Tisztán lehetett 
látni, hogy amerikai hajóról van szó. Ennek ellenére megtámad-
ta egy német tengeralattjáró.... Kertelés nélkül ki kell monda-
nom az igazságot, hogy a német tengeralattjáró lŒtt elŒször, 
azzal az egyértelmû szándékkal, hogy elsüllyessze a hajónkat. 
EbbŒl tisztán látszik, hogy Hitler elkezdte kivitelezni aljas 
tervét, hogy uralja a vizeket. Ezért mostantól, ha német vagy 
olasz hadihajók olyan vizekre jönnek, melyeket Amerika a saját 
biztonsága szempontjából fontosnak tart védeni, akkor ott azok 
a hajók a végzetükkel fognak találkozni.” Ami alatt nyilván azt 
értette, hogy – bár az USA nem állt háborúban se Németország-
gal se Olaszországgal – az amerikai hajók mégis elsŒ látásra 
tüzelni fognak....

Roosevelt egy másik próbálkozása az amerikaiak háborús 
hangulatba hozatalára az volt, amikor – nem sokkal a Greer eset 
után – október 27-én az éves haditengerészeti diszebéden a 
következŒket jelentette be a hallgatóságnak, s azon keresztül az 
amerikai közvéleménynek (Persico 126–127): állítólag tudomásá-
ra jutott, hogy Hitler, aki bár kijelentette, nincsenek tervei az 
Atlanti-óceán térségében, ennek ellenére titkos terveket szŒ Dél-
Amerika elfoglalásáról, és az ottani országhatárok átrendezésé-
rŒl – „Birtokomban van egy titkos térkép, amit Németországban, 
Hitler kormánya készített,.... egy Dél-Amerikát ábrázoló térkép 
Hitler által átrajzolt határokkal.... beleértve Boliviát, Panamát és 
a Panama-csatornát is. Ez a térkép barátaim, tisztán mutatja, 
hogy a nácik nem csak Dél-Amerika, hanem az USA ellen is 
mesterkednek.”

A másnap tartott média-tájékoztatón a riporterek kérdésekkel 
ostromolták Rooseveltet. Egyik  azt kérdezte tŒle, hogy láthatná-e 
Œ is azt a térképet. Az elnök megrökönyödve válaszolta, hogy az 
lehetetlen, mert azon olyan jelek és megjegyzések vannak, 
melyek így bajba sodorhatnák az információ forrását. Egy 
másik riporter kérdése az volt, mit mondana az elnök, ha a 
térképet valaki hamisítványnak titulálná. Roosevelt sokatmondó-
an mosolygott: „..a forrás teljesen megbízható. Az nem is kér-
dés.”

Roosevelt egyik politikai ellenfele, a háború-ellenes Wheeler 
szenátor megtudta, hogy a meg nem nevezett „megbízható” 
forrás nem más, mint Donovan ezredes, Roosevelt kémszerve-
zetének egyik dédelgetett  vezetŒje. Ezért a szenátusban gyana-
kodva ezt kérdezte: „És honnan származik? Talán csak nem a 
britektŒl kapta, akik annyira bele akarnak rángatni bennünket a 
háborúba?” A térképhez valóban volt közük a briteknek, mert 
egyik titkos ügynökük lopta el egy német titkos futártól, 
Gottfried Sandstede-tŒl. Az angolok szerint Sandstede-t ezért a 
felületességért a Gestapo 1941-ben likvidálta. A baj ezzel a 
történettel csak az volt, hogy késŒbb kiderült, az illetŒ nem 1941-
ben, hanem 1944-ben halt meg, és nem a Gestapo által, hanem 

az orosz fronton.... De az állitólagos Amerika-ellenes terveket 
tartalmazó térképrŒl is kiderült, hogy nem Hitler határátrende-
zési tervei voltak azok a vonalak, hanem az USA dél- és közép-
Amerika feletti légifolyosóinak rajza... s így az is nyilvánvaló 
lett, hogy Hitlernek semmi köze se volt az egészhez. Az is 
meglepŒ, hogy ezt az egyáltalán nem olyan ismeretlen és titkos 
információt elsŒ látásra nem ismerte fel több angol és amerikai 
kémelhárító ügynök, sŒt még az USA elnöke sem...

Könyve 128. oldalán Persico igy összegzi ezeket: a kérdés az, 
hogy a hamis hír Bolivia náci állammá alakításának tervérŒl, a 
gyanús térkép, vagy a Greer hajó esetének meghamisítása mi 
célból kerülhetett bele az USA elnökének beszédeibe. A válasz 
szerinte egyértelmûen az, hogy azért, mert Roosevelt titkos 
célja az USA háborúba való belerángatása volt. S ebbe a 
hírcsomagba nem illettek bele olyanok, mint amit pl. a britek a 
megfejtett titkos német „Ultra” kódolt üzenetekbŒl már 1941 
elejétŒl tudtak, hogy a német tengeralattjárók rendszeresen 
kapták fentrŒl a figyelmeztetŒ utasítást: amerikai hajókat ne 
támadjanak. Vagy, hogy Hitlernek nem volt semmi szándéka 
nyugat (Amerika) felé terjeszkedni. Ezért kellettek tehát ezek a 
kitalált, félrevezetŒ, háborúra tüzelŒ álhírek. S végül meg is lett 
az eredménye ezeknek az álhírkampányoknak, mert az amerikai 
közhangulat hamarosan változni kezdett: néhány hónap múlva 
már az amerikaiak 2/3-a támogatta volna a háborúba való 
belépést, ha Németország megtámadná Dél-Amerikát....

Ennek a témakörnek talán legtöbbször emlegetett, legvitatot-
tabb eseménye a japánok Pearl Harbor elleni támadása. A hiva-
talos verzió szerint a japánok „mint derült égbŒl a villámcsapás”, 
1941. dec. 7-én reggel 7.48-kor megtámadták, és lebombázták a 
mit sem sejt amerikai haditengerészeti támaszpontot. A veszte-
ség valóban hatalmas volt: összesen 2117 katona halt meg, 18 
hadihajó süllyedt el vagy rongálódott meg súlyosan, 161 repülŒ-
gép teljesen, és 102 részlegesen elpusztult. A japán támadást 
Persico könyvének „Catastrophe or conspiracy” (katasztrófa 
vagy összeesküvés) fejezete írja le (134–156 old.). Itt Persico 
elmondja, hogy a Pearl Harbor-i eset hivatalosan a mai napig is 
úgy van elkönyvelve, mint a haditengerészeti és szárazföldi 
katonai elhárítás, a Donovan-féle kémszervezet, és az FBI teljes 
kudarca. De Persico mindjárt fel is teszi a kérdést: hogyan 
történhetett meg ez a tragédia annak ellenére, hogy az ameri-
kaiak már 1940 szeptembertŒl megfejtették  – és ha megfejtet-
ték,  akkor nyilván olvasták is – a titkos japán kódolt üzeneteket, 
beleértve ebbe az elnököt, a hadügy vezetŒit, és fŒtisztjeit. 
Továbbá, Joseph Grew tokiói nagykövet állítólag már 1941. 
január 27-én, tehát nem kevesebb, mint 11 hónappal a támadás 
elŒtt értesítette Cordell Hull külügyminisztert, hogy a japánok 
meglepetésszerû támadást terveznek Pearl Harbor ellen arra az 
esetre, ha a két ország között feszültségek alakulnának ki.

Egy másik idevonatkozó dokumentált eset (Persico 138–139. 
old.), amikor az FBI akkori vezetŒje, J. Edgar Hoover 1941 
késŒ nyarán titokban találkozott egy jugoszláv üzletemberrel, 
Dusko Popovval (aki egyébként kettŒs ügynök volt), aki 
beszámolt neki arról, hogy a japánok nagy érdeklŒdéssel és 
minden részletre kiterjedŒ figyelemmel vizsgálták a britek által 
1940. novemberében meglepetésszerûen lebombázott olasz hadi-
kikötŒt, Taranto-t. Popov továbbá azt is elmondta Hoovernek, 
hogy mielŒtt elhagyta Lisszabont, az Abwehr egy hosszú 
kémkedési „kivánságlistát” adott át neki. A listán szereplŒ 
pontok kb. 2/3-a általános témájú dolog volt, mint pl. katonai 
csapatmozgások, stb. megfigyelése, de kb. 1/3-a kimondottan, és 
ezért feltûnŒen Pearl Harborral volt kapcsolatos: elhelyezkedés, 
fegyverzet, vizmélységek, üzemanyagtartályok, hajójavító 
mûhelyek, stb.

Persico a 143–145. oldalakon továbbá leírja azt is, hogy 1941. 
szeptember 24-én Togo japán külügyminiszter rejtjeles üzenet-
ben arra utasította a Honolulu-ban állomásozó Nagao Kita 
fŒkonzult, hogy ossza fel 5 szektorra Pearl Harbor területét, és 
azokon belül jelentse a kikötött hajók helyzetét, és minden hajó-
mozgást (jegyezzük meg, hogy az amerikaiak természetesen ezt 
az üzenetet is megfejtették, és így valószínûleg ez is Roosevelt 
íróasztalára került). Kita egyik embere, Takeo Yoshikava 
egyébként hihetetlen ügyességgel szerezte be a kért adatokat, 
pl. egy bérelt sétarepülŒbŒl (!!!) készített felvételsorozatokat a 
haditengerészeti támaszpontról és környékérŒl (!!!). Ezek a 
felvételek aztán mind szerencsésen eljutottak Tokióba, ahol 
ennek alapján konstruálták meg az öblöt és környékét, és 
képezték ki az akcióra a japán bombázópilótákat. Togo késŒbb 
még ennél is pontosabb adatokat kért a hajók elhelyezkedésérŒl, 
bomba- vagy torpedóellenes hálókról, stb. S ezek a kívánságok 
is a japánok által titkosnak hitt, de valójában az amerikaiak által 
megfejtett üzeneteken jöttek–mentek.... Persico szerint az ame-
riakiak által szerzett, megfejtett információk mind egyértelmû-
en bizonyították a japánok szándékát, s ezért elképzelhetetlen, 
hogy a megfejtŒk, vagy azok közvetlen felettesei ne tartották 
volna azokat fontosnak, s ne adták volna tovább a felsŒbb 
vezetésnek. A 142. oldalon azt is leírja, hogy november 24-én 
Roosevelt összehívta a „War Council” tagjait (Hull, Stimson, 
Knox, Marshall, Stark). Stimson naplója szerint ott Roosevelt 
kijelentette: „készüljünk fel arra, hogy következŒ hétfŒtŒl [1941. 
dec. 1] valamikor s valahol a japánok meglepetésszerû támadást 



megtenni, ezért késŒbb elmondhatjuk róluk, hogy azért nem 
történt meg, mert belebuktak, így ezzel gyengíthetjük a morál-
jukat. A dolog iróniája, hogy Japán valóban megtámadta, de el is 
foglalta Szingapúrt, tehát az eset valóban hangulatromboló lett, 
de nem a japánoknak.
• Donovan egyszer azt üzente az elnöknek, hogy egyik 

ügynöke jelentette: a nácik frontális támadást terveznek New 
York ellen, s ezzel egyidŒben forradalmakat akarnak kirobban-
tani az összes dél-amerikai országban
• egy másik ’információja’ szerint a náci vezérek (Göring, 

Hess, Ribbentropp, Goebbels) nagy mennyiségû titkos pénzt 
rejtettek el latin-amerikai, holland, svájci és USA bankokban, 
amit széles körben híresztelni kellene, hogy gyengüljön a 
németek vezetŒikbe vetett hite
• Hitler vegetáriánus ételeibe nŒi hormonokat kellene kever-

ni, amitŒl kihullana a haja, és nŒiesen elvékonyodna a hangja.
De Roosevelt asztalára máshonnan is érkeztek ilyen és hasonló 

szuper-ötletek. S az elnök állítólag mindig mindet elolvasta.... 
Egyszer például levelet kapott egy L. Adams nevû embertŒl, 
aki azt állította, hogy a japán embereknek leküzdhetetlen 
denevér-fóbiájuk van. Nosza, Roosevelt már küldte is tovább a 
levelet Donovannak, a következŒ megjegyzéssel: „Ez az ember 
nem is olyan bolond. Vad ötletnek látszik, de érdemes belenéz-
ni”. Donovan rögtön felvette a kapcsolatot az amerikai termé-
szettudományi múzeum egyik vezetŒjével. A denevér-missziót 
komolyan vették, s csak akkor ejtették, amikor az elsŒ próba-
repülésen az összes denevér megfagyott a szükséges repülési 
magasságba emelkedett gépben...

Egy másik jellemzŒ ügy, amit Persico ír le (168. old.),  Ame-
rikában élŒ japánokkal kapcsolatos. Egyre több vezetŒben 
alakult ki ugyanis szinte hisztérikus félelem velük szemben. 
California állam kormányzója, C. Olson és fŒügyésze E. 
Warren (aki késŒbb az USA fŒbírója lett), valamint a nyugati 
partok katonai parancsnoka, DeWitt tábornok arról igyekeztek 
meggyŒzni Rooseveltet, hogy szedesse össze és zárassa el Œket, 
még mielŒtt szabotázsakciókba kezdhetnének. Már bizonyítéko-
kat is produkáltak, pl. hogy a japán dolgozók keze közül kikerült 
rákkonzervekben üvegtörmeléket találtak, vagy hogy a japánok 
mérgezŒ arzént permeteztek zöldségekre... Egyik legbeszéde-
sebb eset az volt, amikor egy japán virágkertész kertészetének 
teljes területén kitépkedték a virágokat, mert azok szerintük  
nyilszerû sorokba lettek ültetve, és a nyilak egy közelben lévŒ 
repülŒtér felé mutattak... De ha nem voltak ilyen megdönthetet-
len bizonyítékaik szabotázsakciókról, akkor beteg logikával – 
írja Persico – az akciók hiányát is megmagyarázták, mint pl. 
DeWitt tábornok, aki azt mondta: pontosan az a tény, hogy eddig 
nem volt szabotázs, mutatja, hogy az így egyre hamarabb 
várható... Ilyen vélemények és bizonyítékok eredményeként 
kerülhetett sor arra, hogy – mint írásunk elsŒ részében is emlí-
tettük – a háború végéig az USA területén ártatlanul koncentrá-
ciós táborokba zártak 114 000 japán, 11 000 német, és 11 600 
olasz származású amerikai állampolgárt.

Az emberiség történelmében példátlan esemény volt (és re-
méljük, az is marad) az atombomba bevetése, ráadásul civil 
célpontok (sûrûn lakott városok) ellen. Ennek a morális súlya – 
hiába próbálnak különbözŒ magyarázatokkal kibújni alóla – 
máig beárnyékolja az amerikai pszichét, és különösen Rooese-
velt és Truman figuráját. (Bár 1945 augusztusában, a bombák 
ledobásának idején Roosevelt már nem élt és Truman volt az 
elnök, de Roosevelt volt az, aki megtett és megengedett min-
dent, hogy az atombomba elkészüljön, és bevethetŒ legyen). A 
„Manhattan Project”, vagyis az atombomba elkészítése hatalmas 
összegekbe került. Amikor Stimson hadügyminiszter beadta az 
elsŒ igénylését Henry Morgenthau pénzügyminiszternek (40 
ezer tonna ezüstre az összesen rendelkezésre álló 47 ezer 
tonnából), az majdnem elájult. Stimson következŒ igénylése 6 
ezer tonna ezüst volt, majd amikor még 12 millió dollárt is kért 
melléje egy New York-i bankszámlára, a pénzügyminiszter 
megmakacsolta magát. A kérdésre, hogy dehát mire kell ennyi 
irdatlan mennyiségû pénz, azt válaszolta, hogy a dolog még a 
többi titkos ügyekhez képest is annyira szupertitkos, hogy nem 
beszélhet róla. De ez csak az anyagi „vonzata” volt a dolognak, 
mert emberélet tekintetében még ennél is éhesebb volt a két 
ledobott bomba („Little Boy” Hirosimára 1945. aug. 6-án, és  „Fat 
Man” Nagasakira aug. 9-én). Csak az elsŒ 4 hónapban 250 000 
ember halt meg, de még utána is nagyon sokan belehaltak 
sérüléseikbe.

Hogyan volt képes Roosevelt beleegyezését, sŒt, teljeskörû 
segítségét adni egy ilyen példátlanul ördögi akcióhoz? Hiszen 
tudnia kellett az új fegyver erejérŒl, mert különben nyilván nem 
áldozott volna rá ennyit!? Hozzáállását talán valamikori osztály-
társának a szavai jellemzik legjobban (169. old.) : „...Œ sosem 
ragadt le a dolgok elméleti síkján. Amit meg kell tenni az 
országért, azt meg kell tenni, és kész...”. De Persico késŒbb azt 
is megemlíti (362y-363.old.), hogy Roosevelt kijelentette: amint 
az elsŒ bomba elkészül, azt Németországra kell ledobni. Stimson 
hadügyminiszter csak nehezen tudta lebeszélni errŒl a szándéká-
ról. Roosevelt végül 1944. szeptemberében abban egyezett meg 
Churchillel, hogy „amikor a bomba végül elkészül, akkor komoly 
megfontolás után a japánokra kellene ledobni azzal a figyelmez-
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intéznek majd ellenünk”.  Stimson szerint „a téma az volt, 
hogyan manŒverezzük Œket bele egy olyan helyzetbe, hogy Œk 
támadjanak elŒször...”. Persico mindazonáltal nem állítja egy-
értelmûen, hogy Roosevelt személyesen tudott a japán készülŒ-
désrŒl, vagy a táviratok tartalmáról. 

Vele ellentétben azonban Canduci meg van gyŒzŒdve, hogy 
Roosevelt igenis tudott ezekrŒl, sŒt, szerinte embereivel együtt 
Œ maga manipulálta bele a japánokat Pearl Harbor lebombázá-
sába, s ezzel az USA közvéleményét a háború akarásába. 
Canduci ezzel a témával könyve 155–165. oldalain, a „Pointing 
the way to Pearl Harbor” c. fejezetben foglalkozik. A 156. olda-
lon ezt írja: „Az USA kormánya, ellentétben a látszattal, 
elkeseredetten kereste a lehetŒségét annak, hogy háborúba 
keveredhessen Németországgal. Ezért azon dolgoztak, hogy 
belerángassák Japánt egy USA elleni támadásba, egy olyan 
támadásba, ami látszólag nem lett kiprovokálva. S ámbár a 
történelem úgy beszél róla, mint az egyik legsikeresebb meg-
lepetésszerû támadás, ennek ellenére tény, hogy a Pearl Harbor-i 
támadás nem volt mentes a provokációtól.”

Canduci szerint a következŒ volt a dolog hátterében. Az 
amerikai vezetŒk – bár nyilvánosan Hitlert ítélték el – tudták, 
hogy az igazi ellenségük Sztálin, aki nyíltan ellenzi a nyugati 
társadalmi rendet és életformát. Tudták, hogy ha Hitler és 
Sztálin közt kitör a háború, akkor azt hosszú távon Sztálin nyeri 
meg – írja Canduci –, és akkor akár elfoglalhatja egész Európát 
is, benne a meglévŒ és jövŒbeni amerikai érdekeltségekkel. A 
terv tehát az volt, hogy segiteni kell Sztálinnak Hitler legyŒzé-
sében, de megállítani, mielŒtt bekebelezi egész Európát. Ennek 
a lépéssorozatnak elsŒ lépése a háborúba való belépés kellett 
legyen, amit viszont az amerikai közvélemény 3/4-e keményen 
ellenzett. Ahhoz, hogy ez a közvélemény megváltozzon, valami 
drámai eseménynek kellett bekövetkeznie, pl., hogy az USA-t a 
saját területén egy komoly katonai támadás érje.  Roosevelték 
úgy számoltak, hogy mivel a tengelyhatalmak (Németország, 
Olaszország, Japán) közti egyezség alapján akármelyiknek 
üzennek hadat, automatikusan a másik kettŒvel is háborús 
viszonyba kerülnek, így csupán Japánt kellene valahogyan 
belerángatni, provokálni egy USA elleni támadásba.

Arthur McCollum, a haditengerészet elhárításának parancs-
noka – Canduci szerint – ismertetett egy 8 pontból álló tervet, 
amelynek egyike az volt, hogy Pearl Harbor kikötŒjét látványo-
san (hogy a Japánok is észrevegyék, s könnyû prédának véljék) 
fel kell tölteni hajókkal. Egy másik pontja pedig az volt, hogy 
ugyanakkor Japán ellen nyersanyag-embargót kell életbe léptet-
ni, amivel ellenlépésre, remélhetŒleg egy támadásra sarkall-
hatják Œket. Ezért 1940. október 8-án Roosevelt magához hívatta 
J.O. Richardson admirálist, a haditengerészet parancsnokát, és 
arra utasította, hogy helyezze a hajóhadat Pearl Harborban egy 
exponált, védtelen pozícióba. Az admirális ezt megtagadta, ezért 
leváltották, és helyébe H.E. Kimmel ellentengernagyot nevez-
ték ki, akit mindjárt elŒ is léptettek admirálissá. 1941 folyamán 
Canduci szerint Roosevelt végrehajtotta McCollum nyolc aján-
lásából az összes többit is, beleértve a már említett nyersanyag-
embargót. 

Japán 1941. november közepén el is inditott egy „titokban” 
összeállított flottát a Pearl Harbortól 4800 km-re fekvŒ Kurile-
szigetrŒl. Roosevelt 1 héttel a támadás elŒtt figyelmeztette 
Kimmel admirálist, nehogy megerŒsítse a védelmet, vagy 
megelŒzŒ akcióba kezdjen, mert Japánt bele kell csalogatni abba 
a helyzetbe, hogy az elsŒ pofont Œ adja. Miután a japánok így 
’bekapták a horgot’, Roosevelték elŒször november 28-án elvit-
ték Pearl Harbor kikötŒjébŒl a modern USS Enterprise repülŒ-
gép-anyahajót, majd az utolsó pillanatban, december 5-én az 
USS Lexingtont, és 8 másik modern hajót is. Ezzel gyakorlatilag 
minden értékesebb, új építésû hajó kifutott Pearl Harbor kikö-
tŒjébŒl, vagy ahogy Block admirális fogalmazott egy késŒbbi 
szenátusi kihallgatáson: „a japánok csak öreg vasakat tettek 
tönkre, amivel végülis szivességet tettek nekünk”. Canduci azt 
is megemlíti (162. old.), hogy Roosevelt már akkor tudta,  milyen 
hajók lettek lebombázva, mielŒtt még arról jelentést kapott 
volna. Hiszen csupán percekkel a támadás után többször is 
megismételte Lord Halifaxnak (brit nagykövet), hogy „az 
újabb hajók egyike sem volt már az öbölben”. Ha igaz, amit 
Canduci állít, akkor Pearl Harbor nem a háború talán legna-
gyobb meglepetésszerû támadása volt, hanem az egyik legjob-
ban megszervezett hazugsága. S ebben nagyon hasonlit az 
irásunk 1. részében tárgyalt Zeppelin-hadmûvelethez, ami pedig 
a németeket hajtotta bele Magyarország 1944. március 19-i 
megszállásába.

Persico óvatosabban beszél a Pearl Harbor-i fiaskóról, de 
könyvében több helyen is, pl. a 163–168. oldalakon olvashatunk 
példákat arra, hogy Roosevelt és környezete mennyire minden 
erkölcsi korlát nélkül gondolkozott és cselekedett. Némelyik 
ügyük annyira nevetséges, hogy szinte már hihetetlen. Lássunk 
ezekbŒl néhányat. 

Bill Donovan, Roosevelt titkos szervezetének (COI) a vezetŒje 
naponta több „zseniális” ötletet is tett vagy küldött az elnök 
asztalára , mint pl.: 
• az USA hiresztelje el, hogy Japán meg akarja támadni 

Szingapúrt vagy a Panama-csatornát, de mivel úgysem tudják 

tetéssel, hogy ez addig folytatódik, amíg meg nem adják ma-
gukat”. Alexander Sachs, aki az atombomba tervét annak 
idején az elnök elé tárta, de közben már felismerte a bomba el-
képesztŒen romboló hatását, megrémült ezektŒl a kijelentések-
tŒl, és próbálta meggyŒzni Rooseveltet, hogy mielŒtt emberek és 
állatok lakta ellenséges területre dobják, inkább mutassák be 
azt az ellenségnek egy teljesen lakatlan, kiürített területen, mert 
szerinte a robbanás eredményének látványa is elég erŒs elret-
tentŒ példa lenne. Próbálkozása – mint tudjuk – ezúttal süket 
fülekre talált.....

Lilienthal, könyvének 40–45. oldalain Roosevelt egészen más 
arcát is bemutatja. A „double talker”-t, aki többek közt az arabok 
és zsidók közt kettŒs játékot játszik. Mint írja, az elnök számta-
lanszor megerŒsitette mindkét félnek, hogy ügyük fontosabb 
neki a másikénál, és a másiknak nem ígér semmit, ami emezt 
gyengítené. Február 14-én pl. az USS Quincy fedélzetén tárgyalt 
a szaúd-arábiai királlyal, Ibn Saud-dal. Neki nyomatékkal 
kijelentette, hogy semmit nem fog az arab érdekek ellenében 
tenni, és semmit nem ígér a zsidóknak, ami az arab érdekeket 
keresztezi. De emlékeztette a királyt, hogy a politikusok életé-
ben idŒnként elkerülhetetlen, hogy olyan kijelentéseket tegye-
nek mondjuk a kongresszusban vagy a sajtónak, melyeket való-
jában nem is úgy gondolnak. A rövid tárgyalás után pedig 
kijelentette, hogy ebben az 5 percben többet tudott meg a zsidó 
– palesztin ügyrŒl, mint korábban egész életében. A találkozóról 
kiadott memorandumban mindkét fél egybehangzóan elfogadta, 
hogy Hitler veresége után a zsidó menekültek oda lesznek 
visszatelepítve, ahonnan eljöttek, pl. a Lengyelországból jöttek 
Lengyelországba. De 2 nappal késŒbb már arra adott felhatal-
mazást a Fehér Házba kedve szerint bejáratos Wise rabbinak, 
hogy nyilvánosság elŒtt kijelenthesse: az elnök változatlanul 
hive a Palesztinába való korlátlan zsidó betelepítésnek, és ott a 
független zsidó állam létrehozásának. Erre a hírre az arabok 
persze rögtön felháborodva tiltakoztak, mire Roosevelt azt 
táviratoztatta a szaúdi királynak, hogy Œ csak általánosságokban 
beszélt, és hogy minden Palesztinát érintŒ kérdésben konzultálni 
fog mindkét féllel. Az amerikai választópolgárokat természete-
sen senki sem tájékoztatta  elnökük ide-oda igérgetéseirŒl.

Feljegyzések szerint Roosevelt a Fehér Ház falain belül sok-
szor elég nyíltan kritizálta a cionistákat. Lilienthal a 43. oldalon 
továbbá megemlít egy biográfiát, amit Joseph P. Lash írt 
„Eleanor and Franklin” címmel. Ebben többek közt az szerepel, 
hogy a késŒbb erŒsen Izrael-pártivá váló elnök-feleség korábban 
erŒsen sértŒ kifejezéseket használt rájuk. Egy party után pl., 
amit William Harris admirális adott Bernard Baruchnak, 
Eleanor így írt anyósának: „inkább akasztottak volna fel, 
minthogy ott kelljen lennem” – írta – „túlnyomórészt zsidók”. 
Két nappal késŒbb pedig azt, hogy „A zsidó party visszataszító 
volt. Soha nem akarok mégegyszer pénzrŒl és ékszerekrŒl 
hallani”. Roosevelt pedig Lilienthal szerint (44. old.) bár kifelé 
szimpatizált a zsidó üggyel és a menekült zsidók kérdésével, de 
a „háborút viselŒ” elnök harmadrangú kérdésnek tekintette a 
zsidó állam megteremtésének kérdését, vagy a menekültek 
sorsának ügyét. Neki csupán az amerikai nemzeti érdek volt 
fontos – írja Lilienthal.

Roosevelt hideg hozzáállása a zsidó kérdéshez valójában csak 
jóval halála után, 1964 májusában derült ki, amikor 1943-as 
titkosított dokumentumok szabadultak fel. EzekbŒl kiviláglik, 
hogy – Churchillel egyetértésben – legfeljebb abba egyeztek 
volna bele, hogy Palesztinában egy zsidó–keresztény–arab 
Gyámsági Tanács alatt mûködŒ állam jöjjön létre. 1972-ben 
pedig Lilienthal szerint (44. old.) olyan levelek kerültek elŒ a 
Hyde Park Memorial Library-ból, hogy a sajtó állítása szerint 
egy Ibn Saud-dal folytatott megbeszélésen Roosevelt próbálta 
rávenni a királyt több zsidó menekült Palesztinába való beenge-
désére, de valójában nem errŒl beszéltek, hanem arról, hogy 
már Churchill is beleegyezett a zsidó menekültek eredeti orszá-
gaikba való visszatelepitésébe. Nem véletlen tehát, hogy az 
egyik cionista vezetŒ, Ben Hecht „Az évszázad gyermeke” c. 
önéletrajzában Rooseveltet antiszemitának nevezte. A teljes 
amerikai cionista vezetés persze jól megfontolt érdekbŒl nem 
azonosult ezzel a véleménnyel, mert rájöttek, hogy Sztálin, 
Churchill és Roosevelt közül még leginkább ez utóbbira lehetett 
néha úgy-ahogy hatni – vonja le a következtetést Lilienthal (45. 
old.).

Lilienthal állitását, miszerint Roosevelt csak kifelé mutatott 
érdeklŒdést a zsidó kérdés iránt, Irving azzal teszi még színe-
sebbé, hogy könyve 288. és 298. oldalain bizonyítani próbálja, 
Roosevelt hasonlóan kétszínû politikát folytatott a britekkel 
szemben is. Roosevelt elég érdekes dolgokba bonyoldott 1940 
tavaszán – írja. Május 24-én pl. magához hívatta Mackenzie-
King-et (Kanada miniszterelnökét), akit arra akart rávenni, 
hogy teljesítsen egy titkos küldetést. GyŒzze meg Churchillt, 
hogy Franciaországnak és Nagy-Britanniának vége, és hogy 
Hitler meg akarja kaparintani az egész brit hadiflottát és 
birodalmat. Ezért fontos lenne, ha Churchill már most átküldené 
az egész hadiflottát az USA-ba, hogy legalább az megmenekül-
jön. De azt nem szabad elárulnia, hogy ez a hír honnan ered. 
Mackenzie-King megrémült ekkora hazugság hallatán, és azt 
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mondta, hogy ezt Roosevelt mondja meg sajátmaga Churchill-
nek. Naplójában azt is leírta, hogy inkább meghalna, mint hogy 
ilyen veszélynek tegye ki a briteket. Kanada és Ausztrália 
ugyanis éppen fordítva álltak a dologhoz, mint Roosevelt: Kana-
da hadihajókat küldött a megszorult briteknek, Ausztrália pedig 
katonákat. De Roosevelt nem adta fel, és tovább próbál-kozott, 
hogy valamit megkaparinthasson a bajbajutott britektŒl: 1940. 
május 27-én azt a javaslatot küldte nekik, hogy kölcsönbe adják 
oda az USA-nak a birodalom több légitámaszpontját, mint pl. a 
trinidadit, a newfoundlandit és a bermudait. A brit kabinet azon-
ban nem kapott az alkalmon, sŒt, valaki megjegyezte, hogy úgy 
tûnik, Roosevelt ahelyett, hogy segítene rajtuk szorult helyze-
tükben, inkább területeket akar szerezni tŒlük. 

1940. november 2-án választások voltak az USA-ban. Irving 
szerint (484. old.) Roosevelt tudta, hogy a közhangulat még 
mindig erŒsen háború-ellenes. Ezért az október 13-án Bostonban 
tartott kortesbeszédében nagy nyomatékkal kijelentette: „Már 
mondtam ezt, és most újból és újból megismétlem: a fiaitok nem 
lesznek semmiféle külföldi háborúba küldve.”  Az így megnyug-
tatott választók 2-án vissza is választották elnöki székébe. 
Churchillnek viszont, aki mindenképpen és minél hamarabb 
bele akarta rángatni az USA-t az európai háborúba, annál kevés-
bé tetszettek ezek a szavak. De azért illendŒségbŒl gratulált 
Rooseveltnek: „imádkoztam a sikered érdekében”.  Roosevelt 
azonban nem válaszolt neki, hanem számítóan hallgatott. Azt 
akarta, hogy Churchill érezze, Nagy-Britannia mennyire rá van 
szorulva az USA-ra, mert minél többet akart „kifacsarni a brit 
citromból”. Meg akarta értetni a britekkel, hogy az USA segítsé-
ge nem automatikusan fog bekövetkezni, hanem azért fizetniük 
kell. Számára a „British Empire” túlélése nem volt fontos. 1942-
ben pl. a következŒt mondta: „Inkább választanám Új-Zéland, 
Ausztrália vagy akármi más [terület] elvesztését, mint 
Oroszország vereségét.” Néhány hét múlva pedig megjegyezte, 
hogy Anglia egy öreg, fáradt hatalom, ami helyet kell adjon az 
olyan új és feltörekvŒ erŒknek, mint az USA, Oroszország vagy 
Kina.

És meg is tett mindent annak érdekében, hogy a „fáradt” és 
bajbajutott európai országok mint Franciaország és Nagy-
Britannia rá legyenek kényszerülve az amerikai hadi segítségre, 
és fŒként, hogy fizessenek is azért. A háború alatt a britek 1,118 
millió fontnyi, külföldön tartott állami tulajdonukat kellett 
eladják, és külföldi adósságuk 1938–45 között 2,595 millió fonttal 
nŒtt. A világ egyik legnagyobb kölcsönzŒje nemzetközi koldussá 
vált, és még a háború után 40 évvel sem mászott ki ebbŒl telje-
sen. Nagy-Britannia aranytartaléka csakúgy, mint a franciáké-
nak nagy része (500 tonna) lassan áthajózott az USA-ba.....

De Rooseveltnek ez sem volt elég. Teljesen le akarta építeni a 
brit birodalmat. Irving szerint (485. old.) Churchillnek pl. a 
következŒket mondta: „Winston, ezt Te képtelen vagy megérteni. 
Az elmúlt 400 év folyamán véretekké vált, hogy mindent eltulaj-
donítsatok.... De most egy új idŒszak kezdŒdik a világ történeté-
ben, és nektek meg kell tanulnotok alkalmazkodni ehhez a 
változáshoz.”  Anglia és Franciaország a háború közeledésével 
hatalmas összegeket fektetett [tehát készültek rá] az amerikai 
hadiipar felfejlesztésébe, írja Irving (486. old.). Morgenthau 
feljegyzései szerint csak a britek 550 millió dollárt fordítottak 
erre. Roosevelt ennek ellenére késŒbb, a háború folyamán a 
hadi megrendeléseken keresztül arra is rákényszerítette Angli-
át, hogy eladja külföldi tulajdonait, megváljon az aranyától, sŒt, 
az angol találmányokat is felhasználta, hogy felépítse és megerŒ-
sítse velük a saját légierejét. S mindezzel már a háború utáni 
USA-világdominancia kiépítésére is gondolt – amibe így az ango-
lok pénze is belesegített.

Anglia gazdag országként lépett be a háborúba, de már 1940 
körül kezdett kifogyni tartalékaiból. Vagy ahogy maga Roose-
velt fogalmazta meg egy kormányülésen: „Csak fejtük a brit 
gazdaság tehenét, ami eleinte rengeteg tejet adott nekünk, de 
ami mostanra kezd kiszáradni.” Nem csoda, hiszen a háború 
Angliának havonta 1500 millió dollárjába került! És ilyen 
tempóban már csak néhány hónapra maradtak fizetŒképesek a 
hadimegrendelések fedezésére. Morgenthau és Roosevelt kiszá-
molták, hogy Angliának legfeljebb 2500–3000 millió dollárnyi 
pénze maradt. S ez nem volt elég a továbbiakra, fŒleg, hogy 
látták, Angliának 1941 augusztusában már 9000 millió dollárnyi 
megrendelése volt amerikai cégeknél, míg arany- és dollár-
egyenlege csupán 547 millió volt. Morgenthau ezért azt javasol-
ta, hogy Anglia kezdje el felhasználni szövetségesei, dominiu-
mai, és a franciák aranytartalékát.

Roosevelt egyáltalán nem volt tekintettel Anglia nehéz anyagi 
helyzetére: „...ha igaz az, hogy aranytartalékuk napokon belül 
elfogy, akkor adják ide azt az 50 millió fontnyit, amit dél-
Afrikában Œriznek. Mi oda is küldünk érte egy hadihajót.” De az 
angolok nem akarták ilyen könnyen elkótyavetyélni a birodalom 
aranytartalékát. Churchill elŒször egy elég kemény hangú 
levelet írt Rooseveltnek, de azt végül nem küldte el. KésŒbb 
finomabban fogalmazott, próbált rámutatni arra, hogy ha ez 
kiderül, akkor az egész brit birodalomban nagy csalódás lenne 
urrá, és ez az ellenség morálját erŒsítené.

Végül 1941. január 6-án a kongresszusban Roosevelt bejelen-
tette az ún. „Lend-Lease” tervet (kölcsönbérlet), amelynek halla-
tán nagy kŒ esett le Churchill szívérŒl. Mert ezzel megmenekült 
attól a szégyentŒl, hogy a parlamentben be kelljen jelentenie 
Nagy-Britannia tönkremenetelét. Ezt ugyanis csak a háború 
gyŒztes befejezése után akarta bevallani.

Január 16-án, miközben Londont német gépek bombázták, 
Washingtonban hivatalosan kihirdették a „Bill No. 1776”-ot, ami 
a Lend-Lease törvénybe iktatási száma volt. Persze nem vélet-
lenül kapta éppen ezt a számot. Az amerikaiak újabb fricskának 
szánták ezt az angolok orrára. 1776. július 4. ugyanis az angolok 
ellen vívott több éves függetlenségi háború végén a függet-
lenség kikiáltásának dátuma....

1941. májusában London már nagyon szenvedett a rendszeres 
bombázásoktól. Churchill --– ahogy Œ hívta --– „black dog”-jával 
[depresszió] küzdött, és azon rágódott, hogy vajon mikor lépnek 
már be az amerikaiak a háborúba. Hiszen Hitler erŒs, ellenŒr-
zése alatt tartja az iraki olajat, az ukrán búzamezŒket, de „..a mi 
rokonaink csak nem jönnek a segitségünkre.” Ráadásul ebben a 
lelkiállapotban kapta meg Roosevelt táviratát, amelyben azt írta, 
hogy a háborút nem a Földközi-tengeren és Európa közelében 
kell és fogják megnyerni, hanem az Indiai-óceán és az Atlanti-
óceán térségében. Kijelentette, Œt személyesen nem izgatja Hit-
ler európai terjeszkedése, hiszen ott már nincsenek komoly nye
rsanyaglelŒhelyek....(Irving 553. old.).

A fentiekben néhány tipikus példán keresztül bepillanthattunk 
az „idillikusnak” képzelt angol–amerikai viszonyba, és Roosevelt 
elnök „lelkivilágába”. Láthattuk, hogy az a viszony korántsem 
volt idillikus, és az USA, élén Roosevelt elnökkel, valójában jó 
üzletet, és megerŒsödésének, világdominanciája kiépítésének 
lehetŒségét látta a háborúban. E cél elérésének a szemüvegén 
keresztül nézték a franciák elvérzését, az angolok kinlódását, 
vagyis ezeknek az „elfáradt” birodalmaknak a megroppanását, 
hogy azok romjain aztán kiépíthessék saját jövŒbeli birodal-
mukat. 

És ebben a sötét játszmában mit sem számított  nekik egy 
olyan kicsi, erŒtlen ország, mint Magyarország, egy olyan 
befolyás- és katonai hatalom nélküli politikus, mint Horthy, 

vagy akár az egész közép-európai problémakör, beleértve a 
Magyarországon meghúzódó 825 ezernyi zsidóság sorsát is! 
Hiszen mit is mondott a két amerikai tárgyalófél, Allan Dulles 
és Royall Tyler az addig Magyarországon megŒrzött zsidókkal 
kapcsolatban Baranyai Lipótnak, magyar tárgyalófelüknek 
(SebŒk 107. old.): „Ebben a háborúban már úgyis könyékig  vé-
res a kezünk, néhány százezer ember ide vagy oda nem számíta-
na”. És ennek ellenére mire „figyelmeztette” Roosevelt elnök 
1944. június 26-i tiltakozó jegyzékében a magyar vezetést: „...Az 
Amerikai Egyesült Államok kormánya emlékeztetni óhajtja az 
illetékes magyar hatóságokat arra a súlyos megítélésre, amely-
lyel az Egyesült Államok kormánya a zsidók vagy más kisebbsé-
gek üldözését kiséri.......” (SebŒk 208. old.).

Aztán, mit is idéz Persico, könyvének XI. oldalán RoosevelttŒl: 
„...Lehet, hogy következetlennek látszom, de tökéletesen elszánt 
vagyok abban, hogy másokat félrevezessek és valótlanságot 
állitsak, ha az kell a gyŒzelemhez”. 

Fentiek alapján, így 70 év távlatából, mi tagadás, úgy tûnik, 
hogy Franklin Delano Roosevelt utódai nagyon sokat tanultak 
nagy elŒdjüktŒl, és ma is szorgalmasan alkalmazzák annak jól 
bevált módszereit.
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Létezés öröme!
Adventi elmélkedése!

Napról napra készüljünk, hogy boldog ünnepünk legyen 
s ne csak karácsonykor!

Az elsô öröm, melyet életadó Atyánk megszeretne osztani veled, a létezés maga! Jó dolog élni, létezni! Ez az öröm járja át 
mindazt, ki Istentôl létet kapott! A kis bárányok önfeledt ugrálása a tavaszi zöld gyepen, vagy a fészekbôl kikelt kis fecskemadár 
villódzása az esti alkonyban, mind mind a létezés örömének a túlcsordulása! Ülj le kint a természetben vagy szobád csendes 
zugában, és töltsön el a létezés öröme, érezd ahogyan dobog a szíved, ahogyan áramlik ereidben az életadó vér, érezd ahogyan 36 
fokon lobog benned az élet lángja, mely minden szorgalmasan dolgozó kis sejtedet átjárja, életben tartja. Érezd ezt a belsô tüzet, 
az élô tested drága ajándéka szeretô Istenednek.

Nyisd ki a szemed és csodálkozz rá környezetedre, próbáld megérteni azt a sok csodát, melyet két szemedbe, agyadba rejtett 
az Úr. A szemed elôtt élesen kirajzolódó világ lehetne fehér feketében, úgy is lehetne élni, hisz sokáig a televízió adásait is csak 
így láttuk, de Isten, a te Atyád, túláradó szeretetében megajándékozott a színek sziporkázó, csodálatos, tarka világával! Csodáld 
a finom árnyalatokat, az elôtted kirajzolódó formákat, érezd a kép mélységét, ne legyen semmi magától értetôdô!

Végy a kezedbe egy almát, mind a gyermek ahogyan a karácsonyi ajándékát bontja, te is nagy figyelemmel harapj bele az 
egészséges gyümölcsbe! Ne légy mohó, lassan rágd, hagyd, hogy zamatos íze átjárja szádat, majd torkodon keresztül betöltse 
bensôdet. Semmi másra ne gondolj, csak arra a tiszta, finom ízre, mit a napon érlelt gyümölcs neked akar ajándékozni, aztán 
lassan gondolj arra, hogy mindez a létezés szép ráadása, Istened nagylelkûsége a sokféle, íz, zamat, illat. Te mikor az autódat 
tankolod, nem kérded a gépkocsitól, hogy milyen ízû üzemanyagra vágyik, netalán eper ízûre, vagy mandula ízûre. Nem kérded, 
hanem a csövet szépen a tartályba teszed és megtöltöd, majd útra kelsz! Az ember világa is lehetne sokkal egyszerûbb, ehetnénk 
mindannyian csak salátát vagy káposztát, hisz a létet teremthette volna úgy is az Isten, hogy az elég legyen, de mennyivel 
gazdagabb így az életed! Egy lánynak ha udvarolsz és elmész, hogy meglátogasd ôt, és ô az otthonában finom süteménnyel fogad, 
az téged joggal felbátorít, boldoggá tesz, de ha ragyogó arccal és egy hatfogásos nagy vacsorával várnak, akkor tudhatod, hogy 
téged itt nagyon --- nagyon szeretnek! Ha körbenézel magad körül, láthatod, hogy Isten nem egy hatfogásos vacsorával vár, 
hanem az ízek, zamatok, illatok végtelen áradatával, mert Atyád, azt szeretné, hogy a mindennapi léted ünnep, öröm legyen szá-
modra!

Éld át az Istentôl kapott léted örömét! Indulj el, haladj, s csodálkozz rá, hogy bokád, térded ízületei mérnöki pontossággal 
hordoznak, izmaid akaratodtól vezérelve célba juttatják a testedet. Szinte elképzelni sem lehet, ahogy ez az élô gyár, mely te 
vagy, s melyben milliárd és milliárd sejt végzi a maga jól körülírt feladatát életed minden percében mozog, terveket készít, él, 
álmodik!! Miközben boldogan kacagva úszol, testedet körülöleli a tó hûs vize, látod a célt, haladsz, szíved megállás nélkül 
pumpálja izmaidba az életerôs, friss vért! Az egyik fiúnknak a szíve születése óta beteg volt, meg kellett mûteni, az orvos 
részletesen elmondta, hogy hogyan cseréli ki a dobogó szív egyik billentyûjét, a kezembe adta a mérnöki munka csodás kis 
darabját és közben elmondta, hogy ez közel öt millió forint lesz! Lementem a kápolnába és végtelen öröm töltött el, és az élet 
végtelen csodája elôtt térdet hajtottam! Hála és öröm töltött be, lám Istentôl én jó szívet kaptam, minden billentyû szépen zár, 
mûködik, élek, több, mint ötven éve dobog a szívem! Ki tudná megmondani, hogy hány milliárd dobbanás és mily rengeteg 
megmozgatott oxigéndús vér áradt szét a testemben, hogy építeni, imádkozni, szeretni, tudjak! Egy ember évente egy tonna 
mindenféle táplálékot vesz magához, és mindezt teste a maga képére formálja, belôle leszel te, és lesznek a tiszta, szép gondo-
latok, tettek, álmok!

Ünnepre készülünk, kérlek állj meg és töltsön el a létezés öröme, a végtelen, tiszta hála, hisz ajándék minden sejted, porcikád, 
perced! Alázattal eszmélj rá, hogy milyen csodálatos, távlatokba vezetô ajtót nyitott elôtted Istened, amikor létbe hívott, és 
megajándékozott e hatalmas lehetôséggel, a te saját önálló életeddel!

Szeretettel, Csaba t. 
2014 nov. 29.
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SPORTHarminc év után 
sincs nyugalom

A moszkvai és a szöuli olimpián 
nyújtott teljesítmény alapján 1984-
ben, Los Angelesben is sikerrel sze-
repeltek volna a magyar sportolók. A 
bojkott azonban pályafutásokat tört 
ketté, elvette az ötkarikás szereplés 
lehetôségét sok olyan versenyzôtôl, 
akik késôbb nem juthattak el olim-
piára. A közelmúltban megjelent 1984 
--- A kettétört olimpia címû könyv 
visszaidézi a történteket, és megszó-
laltatja az érintetteket.

A szocialista országok, köztük Ma-
gyarország által bojkottált Los An-
geles-i nyári játékok hátterérôl szól a 
1984 --- A kettétört olimpia címû 
könyv, amelyet az egykori Népstadion 
azon épületszárnyában mutattak be, 
ahol két emelettel feljebb, 1984. május 
16-án a döntést meghozták.

A Kék Európa Stúdió gondozásában 
napvilágot látott 400 oldalas mûben 
több mint másfélszáz magyar verseny-

zô emlékezik vissza a történtekre. A 
sajtóbemutatón megjelent világ- és 
Európa-bajnok, kétszeres olimpiai 
bronzérmes Stefanek Gertrúd el-
mondta, ô bizony megkönnyezte a 
döntést.
Piros hetessel az olimpiára
A korábbi öttusázó, 1988-ban csapat-

ban olimpiai aranyérmes, hatszoros 
világ-és ötszörös Európa-bajnok Fá-
bián László, a MOB jelenlegi sport-
igazgatója azt mondta, látva a ’80-as 
moszkvai, és a ’88-as szöuli sikereket, 
biztos benne, hogy sok érmet szereztek 
volna a magyarok Los Angelesben. „A 
szomorú döntés ellenére él bennem 
egy mókásabb emlék is, a világbajnok 
Székely Zoltán, aki --- miután a vívók 
Barátság-versenyét Budapesten ren-
dezték --- azt mondta, sohasem hitte 
volna, hogy a piros hetes busszal megy 

majd az olimpiára” ---- emlékezett 
vissza.
Döntés után kivívott kvóta
A nôi kosárlabdázók voltak a leghi-

hetetlenebb helyzetben, ugyan 1984. 
május 16-án délelôtt megszületett a 
MOB-döntés, de aznap délután a 
csapat a kubai selejtezôn kiharcolta a 
szereplés jogát. A lányok azonban hiá-
ba dobálták a magasba Killik László 
szövetségi kapitányt, nem játszhattak 

az olimpián. A szakág magyar képvi-
selôi pedig azóta sem tudták kiharcolni 
a részvételt.

„Nagyon szégyellem magam a tár-
saim elôtt, mert csapatkapitányként 
nem tudtam összekapni a csapatot, így 
a Barátság-versenyen az utolsó helyen 
végeztünk, azaz mi nem vagyunk jogo-
sultak semmilyen járadékra” --- 
mondta Kiss Lenke.

„Zokogva néztük, hogy azok a kore-
aiak lettek ezüstérmesek, akiket két 
héttel korábban legyôztünk” --- nyilat-
kozta a 328-szoros válogatott, Eb-3. 
kosaras.
Gáspár leverte a radiátort.
Az olimpiai bajnok úszó, Wladár 

Sándor feltette a kérdést, vajon a 
könyvbemutató kapcsán miért csak az 
áldozatok szólalnak meg, hol vannak 
azok, akik annak idején meghozták a 
döntést. Az egykori kiváló kézilab-
dakapus, Rácz Marianne szerint a 
magukra hagyott sportolók harminc 
év után is igényelnének egy olyan 
fórumot, beszélgetést, ahol mindkét 
fél elmondhatná a véleményét.

A világ- és Európa-bajnok Gáspár 
Tamás azt mondta, a keze bánta a 
bejelentést, mert leütött egy radiátort 
a helyérôl. „A birkózó-szövetségben a 
szobám falát a sportág olimpiai baj-
nokinak fotói díszítik. Amikor meg-
kérdezik tôlem, hogy én miért nem 
szerepelek ott, csak azt tudom mon-
dani: hiába érzem magam annak, még-
sem Los Angelesben kaptam ara-
nyat.”
Nem maradt jegyzôkönyv
Hogy dönthetett volna másképpen a 

Magyar Olimpiai Bizottság, nem tud-
ni. A városi legendák szerint két 
„sikertelen” szavazás után harmad-
szorra sikerült eldönteni csak a tá-
volmaradást, de ez állítólag nem igaz. 
Bár az is igaz, hogy az ülésrôl sem-
milyen jegyzôkönyv nem maradt, állí-
tólag megsemmisítették. Egyetlen 
angol nyelvû feljegyzést sikerült 
találni, amit még Schmitt Pál küldött 
el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
akkori elnökének, Juan Antonio Sa-
maranchnak.

Korábban az a hír járta, hogy a MOB-
közgyûlésen egyetlen ember, a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség által dele-
gált dr. Jacsó István nem szavazta 
meg a távolmaradást. 2009-ben a bátor 
sportvezetô sírjánál tartott megem-
lékezésen Horváth Vilmos, a Halmay 
Zoltán Olimpiai Hagyományôrzô 
Egyesület elnöke azt mondta, rajta 
kívül még három személy akadt, akik 
tartózkodtak, közülük Békesi László, 
a Magyar Atlétikai Szövetség elnöké-
nek (egykori pénzügyminiszter), 
illetve Bogár Pál, az 1955-ös Európa-
bajnok kosárlabdacsapat kapitányának 
neve ismert, a harmadik személyt 
még nem tudták beazonosítani.

Ehhez képest a könyv új megvilá-
gításba helyezett mindent, állítólag 
Jacsó sem nemmel szavazott, egysze-
rûen csak tartózkodott.
Kérdések és válaszok
Az 1987-es születésû szerzô, az elsô-

könyves Radványi Benedek kitért rá: 
miközben összegyûjtötte, az érintettek 
hogyan élték meg a bojkottot, olyan 
kérdésekre is választ talált, mint pél-
dául hogy miért lehettek ott a románok 
a három évtizeddel ezelôtti nyári já-
tékokon, s a magyarok miért nem, 
vagy hogy kötelezô volt-e a bojkott, a 
Szovjetunió melletti felsorakozás, 
avagy kínálkozott volna más lehetôség 
is.

Száz százalék magyar
Mindkét csapat csupa magyar játé-

kossal állt fel szombaton a Dunaúj-
város–Paks NB I-es mérkôzésén. Ha-
sonlóra rég volt példa a magyar 
labdarúgásban.

Dunaújváros: Nagy G. --- Villám, 
Farkas V., Sárközi, Csehi --- Lázár, 
Nikházi --- Böôr, Petneházi, Zsótér --- 
OroszPaks: Molnár P. --- Vági, Gévay, 
Kovács G., Báló --- Kecskés, Tamási --- 
Kulcsár, Bartha, Bertus --- Haraszti.

Így állt fel a két csapat, ráadásul 
mindkettôt magyar edzô, Dobos Bar-
na, illetve Csertôi Aurél irányítja.

A Paksnál évek óta kôbe vésett alap-
szabály, hogy csak magyar futballis-
tákat szerzôdtet, nem ilyen szigorúan, 
de sokáig a Haladás is hasonló elvet 
követett, a honosított Predrag Bosn-
jak jelentett némi kivételt. Így az el-
múlt években e két csapat játszhatott 
többé-kevésbé száz százalék magyar 
meccset.

A Haladás ebben az évben módosított 
az elvein --– az eredmény legalábbis 
elgondolkodtató. A Paks kitart a felfo-
gása mellett, akkor is, ha a csapat 
éppen kijut a nemzetközi porondra, 
akkor is, ha a kiesés ellen harcol, s ak-
kor is –- mint idén -– éppen a dobogóért 
küzd.

A Dunaújvárosnak éppenséggel lett 
volna oka arra, hogy pánikszerûen be-
vásároljon levitézlett légiósokból, 
mert kudarcot kudarcra halmozott az 
idény elején. Ehelyett higgadtan dol-
gozott tovább, inkább a külföldiek szo-
rultak a kispadra.

Csak így tovább, Paks és Dunaúj-
város! Várjuk a követôiket!
Gyurcsó és Dibusz mentette meg a 

Fradit
Izgalmakban nem, gólokban annál 

nagyobb hiány volt a labdarúgó NB I 
15. fordulójának vasárnap délutáni 
Videoton–Ferencváros rangadóján. A 
0-0-s végeredmény azt jelenti, hogy a 
Vidi öt pont elônnyel zárja az ôszi 
idényt. Igaz, az évet még nem, mert a 
szokásoknak megfelelôen két tavaszi 
fordulót még idén lejátszanak.

Noha a stadionon kívül még az volt az 
ember érzése, hogy több a rendôr, 
mint a nézô, belül más volt a látvány, 
nemcsak a fôtribün telt meg, a szem-
közti oldalon is viszonylag sokan ültek, 
a hatezres nézôszámot napjaink ma-
gyar futballvalóságában meg kell be-
csülni.

Amihez az emelkedettség, a türelem 
teljes hiánya is hozzátartozik. Az egy 
hete elhunyt válogatott hokis, Rajz 
Attila emlékére egyperces néma fô-
hajtás elôzte meg a találkozót, ám a 
kegyeletteljes csöndbe belerondított a 
két tábor „Mocskos Fradi!”, „Rohadj 
meg!” felelgetése. 

Egy személyautóval és egy kisbusszal 
támogatja a magyar alpesi sízés je-
lenlegi legjobbját, az idei szocsi olim-
pián hetedik Miklós Editet a Porsche 
Hungária és a Das WeltAuto. A csík-
szeredai születésû sportolót az új 
idény terveirôl kérdeztük.

–-- Mit jelent önnek a támogatók és a 
támogatások megnövekedett száma?– 
A mostani például azt, hogy kényel-
mesen el tudunk jutni az egyik ver-
senyhelyszínrôl a másikra, no meg azt, 
hogy bíznak bennem, ezt az autók mel-
lett külön köszönöm. Jó szezont zár-
tunk, remek eredményekkel, amelyek 
a jelek szerint a szponzorok szempont-
jából is kedvezôek. A nyár is jól sike-
rült, ugyan nem mentünk Dél-Ame-
rikába, de jobban jártunk Svájccal, 
majd az ausztriai gleccserrel, nagy-
szerû volt a hó minôsége, még az oszt-
rák csapat is visszajött a tengeren-
túlról.

–-- Mikor és hol kezdi az új idényt?
–-- Pár nap múlva indulok Kanadába, 

ahol november végén, december ele-
jén Lake Louise-ban lesz az elsô Vi-
lágkupa-futamom két lesiklással és 
egy szuper G-vel, úgyhogy lehet szur-
kolni! Szeretem ezt a pályát, korábban 
már bekerültem itt a legjobb harminc-
ba. Ami újdonság, hogy léceket váltot-
tam, ami nem olyan egyszerû, mint 
gondoltam volna, a Head nagyon jó 
márka, de meg kell szokni, mint 
minden mást, próbálgatni a bakancsot. 
Összesen harminc lécem van, körülbe-
lül húszat viszünk ki Kanadába. Aztán 
hajrá, jöhet az új szezon!

–-- Milyen célokat tûzött ki maga elé?
–-- Februárban Amerikában lesz a vi-

lágbajnokság, ez az idény fô versenye, 
ahol az elsô hatba akarok bekerülni, a 
Világkupa-viadalokon pedig minél 
többször az elsô tízbe. A pódium, a do-
bogó sincs kizárva, hiszen tavaly pél-
dául sikerült megcsípnem egy ötödik 
helyet.

–-- Továbbra is a lesiklás a fô száma?
–-- Alapvetôen igen, bár a nyáron so-

kat „óriásoztunk” és javult a techni-
kám. Sosem lehet tudni, hátha itt is 
eredményes lehetek.

–-- Az olimpiai hetedik hely okozta 
felfokozott média-, szponzori, szurko-
lói érdeklôdés inkább nyomasztja 
vagy inspirálja?

–-- Nem találom tehernek, úgyis csak 
annyi sajtótájékoztatóra megyek el, 
amennyire tudok, nem érzek bûntuda-
tot, ha a versenyek, az edzések miatt ki 
kell egyet hagynom. Különben meg, 
ha nincs eredmény, hiába a sajtótájé-
koztató... Egy jó sportolónak ezzel 
együtt kell élnie, tudom, még van mit 
fejlôdnöm a média elôtt, de fiatal va-
gyok, van idôm.

–-- S a még fiatalabbaknak, az után-
pótlás tagjainak tud segíteni a saját 
példáján keresztül?

–-- Igen, a tatai edzôtáborban például 
a serdülôkkel voltunk együtt, és az 
edzô felkért, hogy tartsak elôadást, 
amit szívesen tettem. S ha az interne-
ten keresnek meg tanácsért, akkor is 
megpróbálok segíteni.

Miklós Editnek lesz mivel vinni a harminc sílécét

Magyar lány a 
legszexibb 

küzdôsportolónôk 
között

A L’Équipe Sports&Style magazin 
Karakas Hedviget, a Honvéd-Kipex 
cselgáncsozóját is beválasztotta a tíz 
legszexibb küzdôsportolónô közé.

Az 57 kg-ban olimpiai ötödik helye-
zett, vb- és kétszeres Eb-bronzérmes 
versenyzô gyakran „kacérkodik” a 
dobogó legfelsô fokával --– mutatja be 
Karakas Hedviget a francia oldal, 
amint az a Judoinfo.hu oldalon olvas-
ható.

A Honvéd 24 éves versenyzôje októ-
ber elején az asztanai Grand Prix-n 
nem csak kacérkodott a dobogó tete-
jével, meg is hódította, négy remek 
gyôzelemmel vette be. Karakas Hed-
vig az év elején megnyerte a szófiai 
világkupát is, ezután harmadik lett a 
samsuni, a havannai és a budapesti 
Grand Prix-n is, Ulánbátorban az 
ötödik helyen végzett, majd a zágrábi 
GP-n ezüstérem került a nyakába. 
Eredményeivel a világranglistán a 14. 
helyet foglalja el, s ha most zárulna az 
olimpiai kvalifikációs sorozat, biztos 
résztvevôje lenne a Rio de Janeiró-i 
ötkarikás játékoknak.

A L’Équipe Sports&Style magazin 
listáján egyébként nem Karakas Hed-
vig az egyetlen cselgáncsozó, aki at-
raktív megjelenésével felhívta magá-
ra a szerkesztôk figyelmét. További öt 
nevet is találunk sportágból, így Hédi 
mellett helyet kapott az Eb-gyôztes 
francia Pénélope Bonna és négy olim-
piai bronzérmes, az immáron MMA-
bajnok, amerikai Ronda Rousey, az 
olasz Rosalba Forciniti, illetve két 
francia hölgy, Automne Pavia és Pris-
cilla Gneto.

NB I  15. forduló
Kecskemét-Újpest 2-0
MTK-Diósgyôr 0-2
Dunaújváros-Paks 1-0
Puskás-Haladás 1-0
Nyíregyháza-Pécs 4-0
Pápa-Honvéd 1-1
Videoton-FTC 0-0
Gyôr-Debrecen 0-1

NB I 16. forduló
Dunaújváros-Honvéd 0-0
Újpest-Haladás 1-0
MTK-Pécs 3-2
Pápa-Videoton 0-5
Puskás-DVTK 1-0
Debrecen-Nyíregyháza 5-0
Gyôr-Paks 2-2
FTC-Kecskemét 3-1
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. december 14-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, (Watkins St.bejárat),  

1 órától Nôszövetségi gyûlés
vasárnapi iskola és ovóda

 9.30-tól --12.00 óráig a Bocskai Nagyteremben 
Minden kedden 12 órától Bibliaóra,   

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.reformatus.com.au
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. december 14-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.december 14-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. december 14-én vasárnap de.12. órakor  
 Adventi ISTENTISZTELET

Gyermekek mûsora
  Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Észak Brisbane, Aspley Uniting Church-ben.
748 Robinson Road (Robinsob és Gympie sarkán a Medical Centre 

mellett)
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

Rendezze születésnapját, 
névnapját, családi 

összejöveteleit 
a vasárnapi ebédek keretében 

a Bocskai Nagyteremben.

Hiltoni Mulatság
Nagy sikerrel zajlott le a 65. évfordulós ünnepség sorozatunk záró rendezvénye a Gála vacsora a Hilton on 

the Park Hotel rendezvény termében.
Jelen voltak Magyarország nagykövete, Sikó Anna és kedves férje, Bakonyi Péter vezetô konzul és b. 

neje, valamint az Adelaide-i, Brisbane-i Sydney-i magyar gyülekezetek vezetô lelkészei.
Mindannyian köszöntötték a megjelenteket, majd Csutoros István fôgondnok mondott pohárköszöntôt, 

további jó munkát kívánva a gyülekezetnek és a magyar közösségnek.
Az ízletes vacsora után táncra perdültek a résztvevôk. A kitûnô zenekar közismert számaival vidám 

hangulatot varázsolt a vendégek 
részére. Nem maradt senki mosoly 
nélkül a táncosok és nézôk közül. 
Elsô, második, harmadik, sôt még 
egy negyedik generációs egyháztag 
is együtt ünnepelt velünk.
Külön köszönet a hölgyeknek, 

akik szebbnél, szebb estélyi ru-
hában jelentek meg ezzel is ra-
gyogobbá , ünnepélyesebbé téve az 
estét.
Végül nagy köszönet mindenkinek, 

aki részt vett az ünnepségünkön.
Remélem, hogy még a jövôben is 

lesz még sok ilyen alkalom, hogy 
újra találkozzunk.

Csutoros Júlia
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Hiltoni Mulatság
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Ezeket lopjuk leggyakrabban 
a szállodákból

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Megkülönböztetésül a fran-
ciaországi Bretagne-tól, amely a Kis-
Britannia, 2. Kb. kettômillió, 3. Szend-
rey Júlia, 1856-ban, 4. Gibraltáron a 
berbermajom, 5. aram Hacsaturjan 
Gajane c. balettjében, 6. Elysée-palo-
ta, 7. Aiszkhülosz, 8. Százezer, 9. Ma-
jomkenyérfa, 10. A szemhéj.

E heti kérdéseink:
1. Melyik a Kárpátok legmagasabb 

hegycsúcsa?
2. Melyik volt az elsô színes magyar 

rajzjátékfilm?
3. Mi a különbség az enciklopédia és 

a lexikon között?
4. Ki a zeneszerzôje a Mózes és Áron 

címû operának?
5. Kit  neveztek „napjaink Fred Astai-

reének” 1977-ben?
6. Hol található az üveggyártásáról 

viláhírû Murano?
7. Mi a badminton labdajáték ismert, 

közkeletû neve?
8. Hogyan nevezzük magyarul az 

aurora borealist?
9. Mit örzött az ôrgróf?
10. Melyik évben lett aranylabdás 

Albert Flórián?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...Figyelem morbid viccek!
Csak erôs idegzetüeknek
Óriási vonatszerencsétlenség törté-

nik, rengetegen otthagyják a fogukat. 
Csak hárman élik túl: Józsi bácsi, 
Miska bácsi és a mozdonyvezetô. Ki-
jönnek a hatóságok helyszínelni, ki-
kérdezik a túlélôket.

--- Mondja Józsi bácsi, mi történt?
--- Há’ az úgy vót, kérem, hogy megy 

a vonat, le a sínrô’, be a szántásba, be a 
tanyába!

Na ebbôl nem sokat tudnak meg, 
meginterjúvolják a másik tanút:

--- Mondja Miska bácsi, mi történt?
--- Há’ az úgy vót, hogy mén a vonat, 

lö a sínrô’, bé a szántásba, bé a ta-
nyába!

Hát ettôl se lettek okosabbak, meg-
kérdezik a mozdonyvezetôt, hogy mi 
történt.

--- Nos az úgy volt --- meséli a moz-
donyvezetô --- hogy megy a vonat 
gyorsan. Látom ám, hogy egy cigány 
fekszik a sínen.

--- Hát ember!!! Mi a fenéért nem 
ütötte el???

--- Na várjon! El akartam én ütni, de a 
szemét, le a sínrôl, be a szántásba, be a 
tanyába...

* * *
A Mikulás megy az etiópokhoz. A 

gyerekek nagyon örülnek neki:
--- Mikulás, Mikulás, de jó hogy jöttél, 

már három hete nem eszünk rende-
sen.

--- Nem esztek rendesen? Akkor cso-
kit sem kaptok!

* * *
Megy az erdész az erdôben és kia-

bálást hall.
--- Segítség!!!!!
Odasiet, hát látja, hogy egy krapek 

meztelenül van a fához kötözve.
--- Segítsen erdész úr! Két buzi erre 

járt, megkötöztek és megerôszakol-
tak!

Erre az erdész letolja a gatyáját:
--- Hát öcsém, ma nincs szeren-

cséd!!!
* * *

A kezdô vadász hazaérkezik elsô va-
dászatáról.

--- Hol van amit lôttél, fiacskám? --- 
kérdezi az asszony.

--- Az intenzív osztályon, szivecském.
* * *

Két süketnéma jelbeszéddel társa-
log:

--- Tegnap késôn mentem haza, a fe-
leségem már aludt, úgyhogy lefeküd-
tem mellé, nem volt semmi probléma.

A másik:
--- Nekem nem volt szerencsém, az én 

feleségem ébren volt, egybôl elkezdett 
veszekedni velem.

--- És mit csináltál?
--- Lekapcsoltam a lámpát.

* * *
A kannibál elmegy a kisfiával ebéd-

revalót keresni. Meglátnak egy öreg-
asszonyt.

--- Papa, ezt hazavisszük és megsüt-
jük?

--- Dehogyis fiam, mit gondolsz! 
Olyan rágós, hogy beletörne az összes 
fogunk!

Mennek tovább, látnak egy kislányt.
--- Ugye papa, ezt hazavisszük és 

megsütjük?
--- Nem fiam, ez még túl zsenge.
Mennek tovább, látnak egy csinos 

fiatal nôt.
--- És ezzel mi legyen, papa?
--- Hogy mi, fiam? Ezt hazavisszük és 

anyádat megsütjük!
* * *

A repülôn egy gyönyörû nô utazik. 
Nézeget kifelé az ablakon, amikor 

Meglehetôsen gyakran fordul elô, 
hogy elutazáskor mintegy „véletlenül” 
becsomagoljuk a bôröndbe a szállodai 
törölközôket vagy köntösöket. Lega-
lábbis ez derül ki a Wellness Heaven 
szállásértékelô portál körkérdésébôl.

711 szálloda megkérdezésével végez-
ték a felmérést, amely szerint a hotel-
üzemeltetôk több mint négyötöde 
(82,8 százaléka) szembesült már azzal, 
hogy a szobákból eltûntek a törölközôk, 
és kétharmaduk (62,5 százalék) tapasz-
talta, hogy a fürdôköntösöknek nyoma 
veszett.

A legkapósabb szállodai holmik listá-
ján harmadik helyen a vasaló áll (a 
hotelek 45,4 százalékából tûnt már el 
ilyen eszköz), majd az íróeszközök 
(32,0 százalék), evôeszközök (30,2 szá-
zalék), valamint a kozmetikumok (29,1 
százalék) következnek.

A hollandok villanykörtét, a franciák 
akár tévét is lopnak

A megkérdezettek szerint a különbö-
zô nemzetiségû hotelvendégek mást 
és mást lopnak. A németek a törölkö-
zôk és a köntösök mellett a kozmetiku-
moknak nem tudnak ellenállni, az 
osztrákok körében feltûnôen népszerû-
ek az edények és a kávéfôzôk, az ola-
szok pedig a borospoharaknak nem 
tudnak ellenállni.

A svájciak a hajszárítókat preferál-
ják, és az összes nép közül a franciák 
csomagolják leggyakrabban távozá-
sukkor a televíziót és a távirányítót. A 
hollandok ezzel szemben viszonylag 
gyakran viszik el a villanykörtéket és 
a vécépapírt.

Eltulajdonított vaddisznófej és zon-
gora

A kérdôíven lehetôség volt arra, hogy 
a szállásadók beszámoljanak egyedi, 
akár szélsôséges tapasztalataikról is. 
Egy berlini hotelben például elôfor-
dult, hogy a kedves vendégek leszerel-
ték a fürdôszobai csaptelepeket a 
csappal együtt. Franciaországban va-
laki a szobájában lógó vaddisznófejet 
szerettek volna hazavinni.

Egy olasz hoteltulajdonos pedig arról 
számolt be, hogy szállodája lobbyjából 
három ismeretlen férfi elszállította a 
pianinót. Angliában egy vendég a szo-
baszámokra kattant rá, és sorra lesze-

relte valamennyit a folyosón.
Tíz dolog, amit elôszeretettel tulajdo-

nítunk el a szállodákból:
1.törölközô
2.köntös
3.vasaló
4.íróeszköz
5.evôeszköz
6.kozmetikum
7.elem
8.képek, szobrok
9.takaró
10.párna

megjelenik egy férfi ejtôernyôvel, és 
így szól:

--- Nem jössz velem, szivi?
A nô sértôdötten elfordul, és nem is 

vesz tudomást róla. Mire az ejtôer-
nyôs:

--- Kár, pedig én vagyok a pilóta.
* * *

Ahmed találkozik a sivatagban barát-
jával, Alival, aki öt felesége után kul-
log.

--- Node Ali! Egy igazhitû sosem 
ballag a feleségei után. Múlt héten, 
mikor utoljára láttalak, még az asszo-
nyok elôtt mentél!

--- Így igaz, de akkor még nem volt 
aláaknázva a Szahara...

* * *
Az angol, a német és a magyar fe-

leségek megbeszélik, hogy megmond-
ják a férjüknek, többet nem mosnak és 
nem takarítanak rájuk. Egy hét múlva 
újra találkoznak. Az angol feleség 
mondja elôször a tapasztalatait:

- Hát, elsô nap nem láttam semmit, de 
a második nap már mosott, takarított.

A német feleség:
--- Elsô nap én se láttam semmit, a 

második nap sem, a harmadik nap már 
az én férjem is mosott, takarított.

A magyar feleség:
--- Elsô nap nem láttam semmit, má-

sodik nap sem láttam semmit, a har-
madik nap a bal szememre kicsit ho-
mályosan.

* * *
--- Anyu, azt mondták az óvodában, 

hogy mi vámpírok vagyunk!
--- Ne törödj vele kisfiam, inkább edd 

a levest, mert megalvad.
* * *

A cigány nô bemegy a henteshez:
--- Lemérné nekem ezt a gyereket?
--- Hát persze. Elmegy hátra a hentes, 

nagy csattogás és ordibálás, majd 10 
perc múlva kijön a hentes és így szól:

--- 17kg csont nélkül!
* * *

A dzsungelben eltéved a tudós cso-
port egyik tagja. 

Hosszas bolyongás után kannibálokba 
botlik:

--- Elnézést, nem látták véletlenül a 
kollégáimat?

--- De igen, velük már több ízben is 
találkoztunk!

* * *
Móricka beszélget a nagymamájá-

val:
--- Móricka! Ugye tudod, hogy cserno-

bilban születtél?
Móricka lehajtja a fejét.
--- Móricka! Ugye tudod, hogy anyu-

kád is csernobilban született?
Móricka lehajtja a másik fejét is.

* * *
Három emeletes égô ház legfelsô 

emeletén egy anya tartózkodik pár 
hetes gyerekével és kétségbeesetten 
kiabál segítségért. A tömegbôl egyszer 
csak egy erôteljes hang:

--- Dobja csak le hölgyem, tudja, én 
válogatott focikapus vagyok.

A nô így is tesz, mire a tömeg egy-
szerre kiált fel:

--- Góóóóóóóóóóóóól!!!
* * *

Két színész beszélget:
--- Te, milyen volt a temetés?
--- Ááá, óriási siker volt! Háromszor 

húztuk vissza a koporsót!
* * *

Kannibál harcosok leülnek enni a 
gyôztes csata után:

--- Kérsz egy katonát?
* * *

Sokan csak akkor kezdenek el citromos vizet inni, amikor pl. jógázni kezdenek. 
A legtöbben a vizet/ásványvizet mindenféle ízesítés nélkül isszák, azonban 
mától biztosan citromosan fogod inni, ha meglátod, mennyivel jobbat tesz az 
egészségednek!

Miért pont a citrom? A citrom olyan, mintha egy hatalmas adagnyi életerô 
lenne becsomagolva, beleértve a C-vitamint, B-komplex vitaminokat, a kalciu-
mot, vasat, magnéziumot, káliumot és rostokat. (A citromban ráadásul több 
kálium is van, mint egy almában, vagy szôlôben). Mivel a tömény citromlé nem 
tesz jót a fogzománcnak, ezért fontos, hogy ne töményen idd! (Ha valaki tényleg 
nagyon egészséges akar lenni, az langyos vízzel hígítva igya.) Reggel egybôl 
ezzel kezdd a napot, és várj 15-30 percet a reggeliig. Ez segít abban, hogy a 
citromos víz maximálisan kifejtse a hatását.
A citromos víz 11 vitális elônye
1. Turbó lökést ad az immunrendszerednek
A C-vitamin az immunrendszer kerozinja, a citrom pedig tele van vele. Amikor 

stresszes vagy, elsôként a C vitamin szinted kezd el zuhanni, ezért a szakértôk 
extra C-vitamin bevitelt javasolnak azokon a napokon, amikor a stressznek 
fokozottan ki vagy téve (vizsgák, üzleti megbeszélések, elôadások, fellépések, 
versenyek).

2. A kálium kiváló forrása
Mint ahogy már szó esett róla, a citromban magas a kálium szint, ami jót tesz 

a szív egészségének, valamint segíti az agy és az idegek mûködését.
3. Segíti az emésztést
A citromos víz nem csak az egészséges emésztést segíti elô, hanem a toxikus 

anyagok eltávolításában is hatékony. A gyomorégésre, puffadásra, emésztési 
zavarokra is kiváló megoldást kínál.

4. Tisztítja a szervezetet
A májat stimuláló hatásán keresztül a méreganyagok szervezetbôl való 

kiürítését fokozza.
5. Friss leheletet ad
A citromos víz enyhíti a fogfájást (!), sôt a fogínygyulladáson is segít (!!). Mivel 

a citromsav kikezdik a fogzománcot, ezért fogmosás után közvetlenül ne igyál 
citromos vizet, jobb ha inkább fogmosás elôtt iszod.

6. A bôrt foltmentesen tartja
Az citromlében megtalálható antioxidánsok nem csak a pattanások számát 

csökkentik, de a ráncokat is! Jól alkalmazható hegek esetén vagy öregségi 
foltok megelôzésére is. Mivel méregtelenítô hatású, ezért a bôr szépségét, 
selymes tapintását is fenntartja.

7. Segít a fogyásban
A citrom pektin rostot is tartalmaz, ami csökkenti az éhségérzetet, így segíti a 

plusz kilókkal való harcot.
8. Csökkenti a gyulladást
Ha rendszeresen iszol citromos vizet, akkor csökkented a savasságot a 

szervezetedben, ami a betegségek egyik fô kiváltója. A citromos víztôl az 
ízületekben felhalmozódó húgysav is csökken, ami az ízületgyulladásokért 
nagy mértékben felelôs.

9. Energialöketet ad
Amikor a citromlé bekerül az emésztôrendszerbe, sok energiát ad, ami segít 

segít csökkenteni a szorongást és a depressziót. (Még a citrom illata is nyugtató 
hatással van az idegrendszerre!)

10. Segít kiváltani a koffeint
Amíg nem próbálod ki, addig úgysem fogod elhinni: de a reggeli kávé helyett 

egy csésze forró citromos víz tényleg csodát mûvel! Úgy fogod érezni, hogy ma 
már semmi nem állhat az utadba. Ezen kívül az idegeid is hálásak lesznek érte.  

11. Segít harcolni a vírusos fertôzések ellen
A meleg citromos víz a leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentse a 

vírusos fertôzések kialakulását és megelôzze a késôbbi torokfájást. Plusz mivel 
a citromlé fellendíti az immunrendszert, így a már kialakult vírusos fertôzések 
leküzdésében is jó társad lesz. Mennyit igyál? Azok, akiknek a testsúlya 
kevesebb, mint 70 kiló, fél citromot facsarjanak bele egy pohár vízbe. Ha 70 
kilónál több vagy, akkor akár egy egész citromot is a vízbe facsarhatsz. 
Citromos vizet elkezdeni inni nem egy eget verô változtatás az életben, mégis 
számos területen okoz majd szuper hatást!

A citromos víz 11 olyan vitális 
elônye, amit eddig biztosan 

nem tudtál!



00:45 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Szent Kereszt 
Kolostor
01:05 Híradó  
01:40 Sporthírek  
01:45 Himnusz  
01:50 Heti Hírmondó   
02:20 Székely kapu    
02:45 Magyar klassziku-
sok új köntösben    
03:20 Kísértet Lublón 
(1976) Magyar játékfilm  
Rendezte: Bán Róbert. Sze-
replők: Bánfalvy Ágnes, 
Bánhidi László, Bordán Irén, 
Cserhalmi György, Garas 
Dezső, Kállai Ferenc, Ko-
vács János, Márkus László, 
Nagy Réka, Ráday Imre, 
Ronyecz Mária, Szerencsi 
Hugó. Mikszáth Kálmán 
művéből Bán Róbert, 
Molnár Gál Péter
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar kártya. 
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. 55.: Itt 
nem lesz Mikulás. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor. Bihari 
János Koncert Cigány-
zenekar, prímások: Sárközi 
Pál és Banyák István
14:55 Engedjétek hozzám  
15:05 Így szól az Úr!  
15:10 Református ifjúsági 
műsor  
15:25 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem! 
16:15 Család-barát  
17:45 Stigma - Tőkés Esz-
ter a Szekuritáte célkereszt-
jében. Magyar dokumen-
tumfilm  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Erdővidék 
20:00 Szerelmi álmok 
(1935) Magyar-német-oszt-
rák játékfilm  (ff.)  Rendezte: 
Heinz Hille. Szereplők: Tá-
ray Ferenc (Liszt ferenc), Z. 
Molnár László (Gróf  Du-
day), Báthory Giza (Made-
laine, a felesége), Sulyok Má-
ria (Mária, a lánya), Zala Ka-
rola (Mária nagymamája), 
Földessy Géza (Eötvös Kál-
mán báró), Pethes Sándor 
(Spiridon, Liszt mindenes), 
Gózon Gyula (Kovács Já-
nos), Ráthonyi Ákos (tanítvány) 
21:30 A blöff (1975)  Olasz 
játékfilm. Rendezte: Sergio 
Corbucci. Szereplők: Antho-
ny Quinn (Philip Bang), Ad-
riano Celentano (Félix), Ca-
pucine (Belle Duke), Ugo 
Bologna (Börtönigazgató), 
Corinne Clery (Charlotte) 
Franciaország a harmincas 
években. A nagymenő szél-
hámos Bang helyett téve-
désből a kezdő börtöntölte-
lék Felixet szöktetik meg a 
börtönből, aki azonban na-
gyon is ügyesen profitál lát-
szólagos ütődöttségéből, s 
Bang partnere lesz a bűnügyi 
bonyodalmak komikus 
sorában.
23:15 Kívánságkosár
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 01:10 Duna World News  
01:15 Híradó  
01:50 Sporthírek  
01:55 Himnusz  
02:00 Térkép   
02:25 Tudós nők (1975)  
Magyar tévéfilm  Rendezte: 
Vámos László. Szereplők: 
Békés Rita (Beliza), Egri 
Márta (Henriette), Garas De-
zső (Vadius), Gyenge Árpád 
(közjegyző), Kalocsay Mik-
lós (Klitander), Kútvölgyi Er-
zsébet (Mari), Miklósy 
György (Ariste), Rácz Tibor 
(Julián), Ráday Imre (Crysa-
le), Ruttkai Éva (Philaminte), 
Szalay Edit (Armanda), Tahi 
Tóth László (Trissotin)
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 8. 
rész: A diagnózis. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar tv 
bemondó. Magyar isme-
retterjesztő 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. Férfi-
szenvedély. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Csendül a nóta: Far-
kas Rozália, S. Bíró Antal, 
Lakatos Miklós zenekara
14:45 Élő egyház  
15:20 Rocklexikon: 
Presser Gábor
16:10 Család-barát  
17:45 Kolompok nyelvén 
2/1.: Gyékénykoporsó. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat. A szatmári falvak-
ból egykor hatalmas tehén-
csordák jártak a legelőkre. A 
tehenek kolompszava mára 
lélekharanggá változott, 
mert a kis falvak nagy csor-
dái eltűntek. Balla Bálint az 
utolsó tehenes gazdák egyi-
ke búcsút vett jószágaitól, 
majd tiszai gyékényből és 
fűzfavesszőből koporsót 
font magának.
18:35 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Hazajáró.Számvetés 
III. "Erdők, hegyek, tanok 
és emberek"
20:00 Önök kérték  
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Dokureflex Benne: 
Drakula árnyéka (2009)  
Magyar dokumentumfilm  
A romániai forradalom ki-
robbanásában hatalmas sze-
repe volt Tőkés László refor-
mátus lelkésznek, Románia 
legismertebb ellenzéki sze-
mélyiségének.Tőkés a hall-
gatás falát erősebbnek tartotta 
a Berlini Falnál. Kanadai új-
ságírók segítségével sikerült 
eljutnia a nyilvánossághoz. A 
vele készített nagyhatású in-
terjú készítésének körülmé-
nyeit eleveníti fel a film.
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:10 Mesélj nekem! Ha-
mupipőke (Grimm 
testvérek)
02:20 Petőfi (1977) 6/6.: 
Feltámadott a tenger. Ma-
gyar tévéfilmsorozat. Ren-
dezte: Horváth Ádám. 
Józsa Imre (Petőfi Sándor), 
Oláh Kálmán, Pádua Ildi-
kó, Prókai István, Ruttkai 
Ottó, Sárosi Gábor, Simén-
falvy Sándor, Soós Lajos, 
Szakácsi Sándor, Sztankay 
István, Tándor Lajos, Tur-
gonyi Pál, Uri István, Vere-
bes Károly, Vitay András,  
(Hruz Mária), Szersén 
Gyula (Petrovics István), 
Tordy Géza (Vörösmarty 
Mihály), Tomanek Nándor 
(Deák Ferenc), Tyll Attila 
(Metternich herceg), He-
lyey László (Ferdinánd 
császár), Győry Emil 
(Széchenyi István)
03:30 Székely kapu  
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 10. 
rész: Az utolsó fuvar. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők  Az 
első magyar üstökösleírás. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat.  Az 1468-as év 
augusztusától kb. 2 hóna-
pon át egy üstökös volt 
látható az égbolton, amely-
nek hosszú csóvája tün-
döklő fényben ragyogott. 
Mátyás király csillagásza is 
megfigyelte ezt a jelenséget.
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. (1993A 
pofon. Magyar tévéfilm-
sorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor (2004) 
Nógrádi Tóth István, Puka 
Károly és zenekara
14:30 Katolikus Krónika  
15:00 Életművész (2013)  
Gianni - 11. rész
15:50 Család-barát  
17:25 Kultikon  
17:45 Kosárlabda bajnoki 
meccsek PVSK-PAN-
NONPOWER—Natur-
tex-SZTE-Szedeák (élő 
közvetítés)
20:00 Híradó  
20:30 Barangolás öt koni-
tnensen - Gereben Ágnes 
műsora 
21:05 Szenes Iván Emlék-
koncert 2014 3/2. Rész. 
Józsefvárosban 2014-benis 
felhangzottak Szenes Iván 
feledhetetlen 
szerzeményei.
21:55 Ybl 200. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:05 Táncvarázs  
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  
Maugli 1. rész (Rudyard 
Kipling)
02:25 Széchenyi napjai 
(1985)  6. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  Rendezte: 
Horváth Ádám
03:10 Kuvait és az olaj 
(2009)  Magyar dokumen-
tumfilm. Kuvaitban az első 
olajlelőhelyet 1938-ban tár-
ták fel, de a II. világháború 
miatt csak 1949-ben indít-
hatták el az olajfinomítást 
az országban. Kuvait 1990. 
augusztusi iraki megszál-
lása előtt ez a kis állam a 
világ egyik legnagyobb 
olaj-exportőre volt. 1991-
ben az olajkutak égő füstje 
takarta el a napot.
03:30 Magyar szentek és 
boldogok - Az államalkotó. 
Magyar dokumentumfilm  
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 11. 
rész: Vissza az iskolapad-
ba. Magyar tévéfilmso-
rozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők 
(2004) Az első magyar 
kávéház. Magyar ismeret-
terjesztő sorozat. Mikor ér-
kezett az első kávészállít-
mány Magyarországra? 
Hol állt az első hazai kávé-
főző, Blasius háza? Ki és 
mikor nyitotta meg az első, 
Európai-hírű hazai nagyká-
véházat? Mit nem volt sza-
bad akkoriban csinálni egy 
kávéházban?
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. (1993)  
És mit szólna Api? Ma-
gyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor. Pataki 
István, Némethy Márta, 
Bősi Szabó László, Déki 
Lakatos Sándor és 
zenekara
14:45 Isten kezében  
15:15 Önök kérték  
16:10 Család-barát  
17:45 A bennünk rejlő vé-
delem. Magyar dokumen-
tumfilm. Ha a bennünk rej-
lő védelmi rendszer hatása 
legyengül, akkor alakul ki 
a rettegett betegség, a rák. 
Dr. Kulcsár Gyula felfe-
dezte a vérkeringésünkben 
működő természetes tu-
morellenes védelmet, meg-
határozta a hatóanyagait és 
bizonyította a működését.
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró (2013)  
Rozsály
20:00 Hogy volt?!  
21:00 Fábry  
22:10 Szabadság tér ́ 89 
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News   
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Térkép  
02:10 Miss Arizona (1988)  
Magyar játékfilm  Ren-
dezte: Sándor Pál. Szerep-
lők: Hanna Schygulla (Var-
ga Mária), Marcello Mas-
troianni (Rozsnyai), Básti 
Juli (Éva), Reviczky Gá-
bor (Kardos), Garas Dezső 
(Pál). 1919, Budapest. 
Steint, az ékszerészt külö-
nítményesek agyonverik, 
de nem találják meg amit 
kerestek, a  férfi gyémánt-
jait. Feleségét, a könnyűvé-
rű Micit és kisfiát  Rozs-
nyai, a zenész menti meg, 
és a kis grupp végül Olasz-
országba menekül az üldö-
zők elől. Majdnem egy év-
tized múltán, a drágakövek 
előkerülése után  térnek 
vissza Budapestre, ahol 
mulatót vesznek, és azt 
Arizona néven világhírűvé 
teszik. Bárók, grófok, mil-
liomosok, arisztokraták a 
törzsvendégek. A gazdag 
család jól él, és Mici, va-
gyis Miss Arizona azt hi-
szi, mindent el tud intézni, 
meg tud oldani. Ám vész-
terhes idők közelednek, 
ahol nem számít sem 
összeköttetés, sem pénz, 
sem ékszerek…
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 12. 
rész: A nyughatatlan. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Van képünk hozzá  
05:50 Gazdakör  
06:15 Hazajáró (2014)   
06:50 Család-barát 
09:00 Duna World News   
09:05 KorTárs  
09:30 Hogy volt?!  
10:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok:Teleki 
László. 
10:55 Mint oldott kéve 
(1983)  7/4.: Magyaror-
szág-Bécs-Colmar-Párizs 
1849-1851. Magyar 
tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Határtalanul magyar   
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Nyelvőrző  
13:30 Erdélyi történetek A 
HÁZ - Torockón a Duna. 
Dokumentumfilm-sorozat  
14:00 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:25 Barangolás öt kon-
tinensen - Gereben Ágnes 
műsora   
14:55 Hazajáró   
15:25 Novum: 4D Anato-
my. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
16:00 Család-barát 
Hétvége   
17:25 Virtuózok - döntő  
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport - 18:00  
19:30 Mindenből egy van  
1. Könyvelő a háznál, 2. 
Ági nagy híre
20:25 Van képünk hozzá  
21:20 Linda (1984)  Piros, 
mint a kármin. Magyar 
tévéfilmsorozat  
22:25 Fábry  
23:40 Szeretettel Holly-
woodból

00:10 Katolikus Krónika  
00:50 Híradó  
01:25 Himnusz  
01:30 Gasztroangyal  
02:25 Néma kolostor 
(1941)  Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Rodriguez 
Endre. Szereplők: Ajtay 
Andor, Boray Lajos, Jávor 
Pál, Lukács Margit, Tolnay 
Klári, Toronyi Imre. Vág-
helyi Gusztáv gróf immár 
véglegesen a karthauzi 
rend tagja. Egykori szerel-
me, Betti haldoklásánál 
kell jelen lennie. Vezekelni 
vágyik, s fölidézi addigi 
életét. Bécsben, az egye-
tem után Júliába szerelmes, 
ám a nő a politikus Dahl-
bergért rajong. Dahlberg 
szemmel tartja Gusztávot 
annak csalárd barátján, Ar-
mandon keresztül. Ebel-
sperg azonban Gusztávnak 
szánja lányát, s bár Dahl-
berg cserben hagyja Júliát, 
ő mégsem pártol Gusztáv-
hoz. Vághelyi megismer-
kedik Bettivel, majd Júlia 
is fölbukkan szomorú tör-
ténetével. 
03:50 Linda: Piros, mint a 
kármin. Magyar tévéfilm-
sorozat 
05:00 Mint oldott kéve 
(1983) 7/5.: Párizs-London 
1851-1853. Magyar tévé-
filmsorozat  
05:55 Hagyaték  
06:25 Határtalanul magyar  
06:50 Család-barát 
09:00 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora   
09:25 Táncvarázs  
10:20 Székely kapu   
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000)  
Eötvös József (1813-1871) 
Ismeretterjesztő sorozat  
11:15 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó   
12:00 Híradó - Déli   
12:05 Szenes Iván írta 
50/12.: Slágerműsor
12:55 Hogy volt?!    
13:45 Operettgála (2014) 
A Komáromi Lovas 
Színház előadása  
15:05 Csendül a nóta 
(1993) Dóry József, Ko-
vács Apollónia, Oláh Kál-
mán és zenekara
15:30 Nótacsokor (1998)  
Nánássy Lajos, Máté Ottí-
lia, Tarnai Kiss László, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
16:05 Mammama mesél   
16:25 Zénó  
16:30 Család-barát 
Hétvége    
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó. 
Közéleti magazin
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Kerekek és lépések 
A Bodrogközben
20:20 A napsugár nyomá-
ban (1974)  13/5.: Az 
elveszett víz nyomában. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
20:50 Csellengők  
21:20 Gasztroangyal  
22:15 Bábel - Hesnával a 
világ  Félelem - 1. 
Ismeretterjesztő magazin  
23:10 Szerelmes földrajz 
(2014) Pillantás a végtelen-
be - Entz László.  
23:40 Új nemzedék  

00:50 Duna World News   
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!   A 
rózsát nevető királykisasz-
szony (Benedek Elek)
02:25 Aranykapuk mögött 
1990) Angol-holland do-
kumentumfilm. A fran do-
kumentumfilm-készítő fel-
becsülhetetlen értéknek ju-
tott birtokába: megszerezte 
azokat a felvételeket, ame-
lyeket Nicolae Ceausescu 
testőrei és bizalmi emberei 
készítettek a diktátor hét-
köznapjairól, egy-egy je-
lentősebb családi vagy ba-
ráti összejövetelen, vadá-
szaton. A felvételek termé-
szetesen titkosak voltak, 
hiszen míg a nép a szó szo-
ros értelmében éhezett, ad-
dig a Ceausescu család ott-
honában soha nem látott 
bőség és jólét uralkodott. 
Életstílusuk mégsem ezt 
tükrözte, sokkal inkább 
egy kispolgári család hét-
köznapjaiba nyerünk bete-
kintést.
03:30 Hagyaték. A Hagya-
ték a magyar szellemi kul-
turális örökség átörökítésén 
munkálkodik. 
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 9. 
rész: Lédús körte. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar film. 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. (1993) 
A válás. Magyar tévéfilm-
sorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor (2001)  
Pataki István, Puka Károly 
és zenekara
14:45 Evangélikus 
magazin  
15:15 Négy szellem  
16:10 Család-barát 
17:45 Kolompok nyelvén 
2/2.: Borzderesek. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
18:40 Kultikon 
19:00  Híradó
19:20 Dunasport
19:30 Hazajáró Erdővidék 
2. - Miklósvárszék
20:00 Hogy volt?! Hollósi 
Frigyes emlékére 
21:00 LEGENDA Beatles
22:00 Lendületben. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat 2/1. 
rész . Pálinkás József, az 
MTA elnöke által 2009-ben 
elindított Lendület program 
célja, hogy egyedülálló kuta-
tási lehetőséget kínálva itt-
hon tartsa, illetve hazahívja a 
legkiválóbb fiatal kutatókat.
22:30 Lendületben (2014) 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  2/2. rész  
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.

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

KÖZÉPKORU, sok éves gya-

korlattal, referenciával  rendelkezô nô 

a hét bármely napján vállal takarítást. 

Tel.: 0405 572-858 (Kati)

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

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.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au


