
Az egy évvel ezelŒtti Újévi gondola-
tok a nemzeti kormány négyéves 
munkásságának közeli betakarításá-
val telt meg. Nagy megelégedés volt 
beszámolni az eredményekrŒl, és 
nagy reménnyel feltételeztük, hogy a 
közelgŒ tavaszi országgyûlési válasz-
táson a magyar választók értékelni 
fogják az elért eredményeket a kor-
mányzó pártszövetség újraválasztá-
sával. Reményeinkben nem csalód-
tunk, megismétlŒdött az 1910-es vá-
lasztási eredmény. Az újra megvá-
lasztott – ezúttal kisebb létszámú – 
kormányzó pártok képviselŒi Orbán 
Viktort bízták meg kormányalakí-
tással. Az ország belsŒ politikai szer-
kezete 2014-ben alkalmas volt az or-
szág elŒmenetelének végrehajtására.

A hazai baloldal érdeméhez méltó 
helyre került, a demokratikus rend-
szer szabályai szerint alkalmatlanként 
a hatalom gyakorlása helyett ellen-
zéki oldalra, ahol további négy évet 
kap átalakulásra és alkalmassá válni 
a választók bizalmára. Ez a választói 
többségi akaratnak, másszóval a de-
mokráciának a gyakorlati értelme. És 
akkor még az elméleti demokrácia és 
a magyarországi türelem jól bánt a 
baloldallal, mert valódi érdeme sze-
rint megérett arra, hogy politikai sze-
replés helyett az okozott károk mér-
tékében lakoljanak legalább fŒbûnös 
vezetŒik. Mert aki a nemzet és haza 
javát szolgálja az felmagasztaltatik, 
aki ártalmára van, az megaláztatik.

A jelen állapot azonban nem ilyen 

egyszerû. Ennek oka a politikai pár-
tokra alapozott államhatalmi legiti-
mitás rendszere. Hogy ne legyen 
ennyire elméleti, arról van szó, hogy 
a nyugati világ mai rendjében politi-
kailag meghatározó (tehát kormány-
zati) helyre csak politikai pártokon 
keresztül lehet eljutni. Ez idáig rend-
ben is van, kell valamilyen szûrŒnek 
lenni, tessék valamelyik pártban bizo-
nyítani az alkalmasságot. Van azon-
ban a pártokra alapított politikai 
rendnek a természetestŒl eltérŒ sajá-
tossága. A természetes az lenne, ha a 
pártok egymással versenyeznének 
azon, hogy melyik tudja szolgálni az 
ország és népe javát a legjobban. A 
demokratikus az lenne, ha a választók 
azt mérlegelnék, hogy melyik párt 
programja lesz alkalmasabb az or-
szág javára, és annak adnák a több-
ségi szavazatot. Az emberi történe-
lemnek sajátossága, hogy nem talál 
rá az ideális állapot útjára. ErrŒl szól 
Madách életmûve.

Az pari forradalom mozgásba hozta 
az emberi társadalmat, új társadalmi 
osztályok jöttek létre, új ideológiákat 
termelt a változott világ. A nezetek 
nyelvi és kulturális sajátosságaik ér-
tékére ébredtek, aminek fejlesztésére 
is és védelmére is az állami keretet 
tették alkalmassá. Nemes nemzeti 
versengésben alkotta meg Európa azt 
a magas kultúrát, ami a világ fejlŒ-
désének vezérlŒje lett. 

Mindennek van ellenoldala. A kul-
túrák nemes versenyének ellenoldala 
lett a haszonelvû materializmus. Az 
államokra és nemzeti kultúrákra 
osztódó emberi társadalom rendje 
nem volt igazán alkalmas az ipari 
fellendülésben meghatározó szerepet 
kapott tŒkés társaságok terjeszkedé-
se részére. Megalkották a nemzetkö-
ziség (korábbi vallási, kulturális, mû-
vészeti rendjével szemben) politikai 
elméletét, ideológiai krédóját.  Meg-
felelŒ anyagi ellátással politikai pár-
tokat hoztak létre minden iparilag 
fejlŒdŒ országban, megcélozva a kor-
mányhatalom átvételére. Párhuzamo-
san mûködött a liberalizmus a polgári 
demokrácia rendszerének  terjeszté-
sére, ami elfogadható körülményeket 
biztosított a gazdasági haladás szá-
mára. Volt gondja a nemzetközi tŒké-
seknek arra is, hogy a megnövekedett 
ipari munkásság kiszolgáltatott álla-
potát saját politikai javára fordítsa. 
Radikális munkáspártok alakultak a 
nemzetköziség jelszavával minden 
országban, de azokat a szervezŒk a 
nemzeti vállalkozások ellen uszították 
a nemzetközi vállalkozások érdeké-
ben. A politikai materializmus legna-
gyobb vállalkozása a Szovjetunió lét-
rehozása volt a New York-i székhelyû 
pénzhatalom központja által.

*
A XX. századot méltán nevezik 

Amerika évszázadának. A század ele-
jén a nemzetközi színtérre lép, a vé-
gén a Világot átrendezŒ ambícióval 
katonai szuperhatalom, támaszpont-
jaival mindenütt ott van, szinte 
passzóból háborúskodik. Napjainkban 
az európai békét fenyegeti, noha a 
NATO révén védelmi ernyŒt terít 
Európa fölé. Más megfogalmazásban 
haderejével biztosítja Európa fölötti 
gazdasági és politikai uralmát. 

Dr. Pokol Béla jogtudós, alkot-
mányjogász Globális uralmi rend és 
állami szuverenitás  címû tanulmánya 
rámutat az Egyesült Államok ilyen 
szerepének eredetére és az európai 
államok szuverenitását feldaráló 
uniós politikát irányító tevékenysé-
gére. A tanulmány a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kiadványaként is 
figyelemre méltó. EbbŒl idézünk 
néhány szakaszt: 

„Az 1949. évi német alkotmány a 
megszálló amerikai csapatok jogá-
szainak szoros ellenŒrzése mellett jött 
létre, és ahogy Németország felosz-
tása és tartós megszállása – illetve az 
amerikai ellenŒrzés mellett elindított 
európai integráció révén egy nagyobb 
európai egységbe befogása – is céloz-
ta, a német alaptörvény egyes elŒ-
írásai is súlyt helyeztek arra, hogy ne 
idézŒdjön fel a nemzeti szocialisták 
1932-es, milliók általi megválasztá-
sának veszélye, és ezzel a kialakult 
nemzetközi hatalmi egyensúly felbo-
rulása. A nemzetközi hatalmi viszo-
nyoknak való közvetlen alávetést 

célozta így az is, hogy bekerült az 
1949-es német alaptörvénybe a német 
jog nemzetközi jognak való közvetlen 
alávetettsége: »A nemzetközi jog álta-
lános szabályai a szövetségi jog ré-
szét képezik. MegelŒzik a törvényeket 
és a szövetségi terület lakosai szá-
mára közvetlenül állapítanak meg 
jogokat és kötelezettségeket« (29. 
cikk). Majd a nemzetközi jog közvet-
len német jog felettiségét a 100. cikk 
(2) bekezdése úgy pontosítja, hogy ha 
egy bírósági eljárásában kétség me-
rül fel abban a tekintetben, hogy egy 
nemzetközi jogi szabály a szövetségi 
jog részét képezi-e, akkor vita esetén 
ebben az alkotmánybíróság dönt. Az 
elmúlt hatvan évben ugyan a német 
alkotmánybírák ezt a hatáskörüket 
csak visszafogott mértékben gyako-
rolták, de mindenesetre ez a példa 
megteremtette a legtöbb, késŒbb 
létrejött európai alkotmánybíróság 
számára az amerikaitól eltérŒ új 
funkciót is: nem egyszeruŒen alkot-
mánybíróság a törvények hazai alkot-
mányhoz mérésével, hanem egyben 
nemzetközi jogi bíróság is a hazai 
törvényeknek a nemzetközi joghoz 
mérésével. Ezzel a megkettŒzéssel és 
összefonással az európai országok 
hazai alkotmányai és a nemzetközi 
jog elvileg egy közös normaanyagban 
egyesüléshez közeledhetnek, noha 
mindig az adott alkotmánybírósági 
többségek döntik el, hogy mennyire 
ambicionálják az alkotmánybírásko-
dás mellett a „nemzetközi bírósági” 
szerepet, vagy milyen fokban hagy-
ják az utóbbit a nemzetközi fóru-
mokra, és csak a hazai alkotmányhoz 
mérik a törvényeket ellenŒrzés köz-
ben.” (...)

„A globális uralmi rend erŒi korlá-
tozzák az állami szuverenitással élés 
lehetŒségét alkalmanként gazdasági 
szankciók és retorziók bevetésével, a 
virtuális térre épülŒ társadalmi szer-
vezŒdés folyamatai pedig kiveszik a 
szuverén államok kezébŒl a befolyá-
solás valamikori eszköztárának egy 
jelentŒs részét. ... EbbŒl a kiinduló-
pontból kell szemügyre venni azokat 
a fejleményeket, melyek az utóbbi 
években az államok nemzetközi jogi 
szuverenitását is aláásni igyekeznek. 

A következŒkben négy olyan tenden-
ciát elemzek, melyek a nemzetközi 
politika és nemzetközi jog terén 
indultak be az utóbbi évtizedekben, 
és melyek egymást felerŒsítve végül 
az állami szuverenitás tejes kiürü-
lését eredményezhetik Európában. 
Sorrendben az elsŒ fejlemény az em-
berjogi garanciák Œrzésére létreho-
zott strasbourgi emberjogi bíróság 
metamorfózisa volt az 1980-as évek 
végétŒl kezdŒdŒen, melynek során az 
emberjogi egyezményben védeni 
rendelt egyes jogoknak ez a szerv 
olyan értelmezést kezdett adni, hogy 
fokról fokra teljes jogterületeket 
tudott ellenŒrzés alá vonni, és mivel 
az egyes védett jogok mint garanciák 
a teljes jogrendszer kulcspontjait 
védik, ez a kiterjesztés a szuverén 
államok törvényhozási szabadságát 
lényegében felszámolja – messze túl-
lépve azon, amire a nemzetközi 
szerzŒdésben megállapodó államok 
eredetileg létrehozták az Egyezményt 
és az emberjogi bíróságot. Egy másik 
fejlemény többek között ezt a válto-
zást vette alapul az 1990-es évek 
közepétŒl, és konstatálva az emberi 
jogok széles értelmezése révén ezek-
nek egyre inkább mint államok feletti 
alkotmányi szabályrendszerként való 
mûködését – melyeket ez anélkül is 
köti, hogy abban maguk megegyeztek 
volna – a nemzetközi jog alkotmány-
jogiasodását, globális alkotmányjoggá 
változását hirdette meg. Ez ugyan 
csak elméleti fejleménynek tûnik, de 
mivel óriási gazdasági és politikai 
erŒk törekvésének ad hangot, hihe-
tetlen nagy globális terjesztéssel – 
alapítványok, ösztöndíjak, nemzetközi 
konferenciasorozatok stb. – van jelen 
a tudományos életben és a jogpolitikai 
szférában. Egy harmadik fejleményt 
a globális alkotmány-tanácsadó szer-
vek megjelenése és egyre szélesebb 
hatókörük mutat, melyek eredetileg 
csak szûkebb emberjogi szempon-
tokból és kisebbségvédelmi ügyekben 
léptek fel, de az elŒbbi fejlemények 
révén és azt kiegészítve egyre inkább 
a szuverén államok alkotmányozó 
hatalmának egészét ellenŒrzés alá 
vonják.” 

(Folytatás a 4. oldalon)
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esetében teszik a szolgáltatók. Okostelefon és wifikapcsolat birtokában a cég 
egy Reenger nevû appon keresztül a Skype-hoz hasonló ingyenes hívásokat is 
biztosít ügyfelei számára.A NordTelekom piackutatása szerint az Egyesült 
Királyságban dolgozó magyarok többsége kikapcsolva tartja magyar mobilját, 
és nagyon magasnak tartja a roamingdíjakat.

Kétmilliós kártérítés 
egy tanárnak 2006-ért

Helybenhagyta a Fôvárosi Törvényszék az elsôfokú ítéletet, így a rendôrség-
nek jogerôsen kétmillió forint nem vagyoni kártérítést kell fizetnie egy egyete-
mi tanárnak, akit 2006. október 26-án a „mûveleti területté” nyilvánított Kossuth 
tér közelében ok nélkül földre tepertek, maradandó sérülést okozva megbilin-
cseltek, majd öt órára elôállítottak. Az egyenruhások azért rontottak rá a férfi-
ra, mert megkérdezte tôlük, miért nincs rajtuk azonosító.

A bíróság kimondta: a rendôrség az intézkedésével megsértette a tanár 
személyes szabadsághoz, emberi méltósághoz és testi épséghez, egészséghez 
fûzôdô személyiségi jogait.

Amint azt a sértett jogi képviselôje, Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédô 
Szolgálat ügyvezetôje lapunknak elmondta: a másodfokú bíróság annyiban 
módosította az elsôfokú ítéletet, hogy a kártérítés kamatait nem a perindítás 
dátumától, 2012-tôl, hanem az elkövetés idôpontjától, 2006. október 26-tól ítélte 
meg. Felidézte: a tanár ellen 2006 ôszén az akkori koncepciós eljárások forgató-
könyve szerint rendzavarás címén szabálysértési eljárást indítottak, ám azt 
végül megszüntették. Ez volt az egyik utolsó 2006. ôszi kártérítési ügy, amely-
ben jogerôs ítélet született.

Ifjabb Andrássy Gyula újratemetését 
tervezi a politikus emlékét ôrzô 

alapítvány
 Az ifjabb Andrássy Gyula nevét viselô alapítvány több módon gondozza a 

politikus emlékét: független diplomata- és politikusképzô akadémia létrehozását 
tervezi, illetve az ifjú gróf végakaratát beteljesítve újratemetését is célul tûzte 
--- mondta az MTI-nek pénteken Holló József, az alapítvány kuratóriumának 
tagja, aki maga is felszólalt az ifj. Andrássy Gyuláról és az elsô világháború 
idôszakáról rendezett konferencián.

Az apja árnyékában kissé elfeledett politikusról a Nemzeti Közszolgálati 
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Január 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Sára, Mário nevû kedves olvasóin-
kat.

Sára: Héber eredetû, jelentése: her-
cegnô.

Márió: A Mariusz olasz változatá-
bôl ered. Becézése: Marci, Markó

Köszönthetjük még, Kanut, Kenéz, 
Margit, Márta, Veronika, nevû ba-
rátainkat.

Január 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Fábián nevû kedves olvasóinkat.
Fábián: a latin fabianus névbôl 

ered. Jelentése: a Fabius nemzetség-
hez tartozó férfi. Köszönthetjük még: 
Sebestyén, Özséb, Sebô nevû bará-
tainkat.

Január 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ágnes nevû kedves olvasóinkat.
Ágnes: A görög Hagnosz szóból 

ered, melynek jelentése tiszta, szent, 
szemérmes, szûzies. 

Köszönthetjük még: Agneta, 
Menyhért nevû barátainkat.

Január 22.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Artúr nevû olvasóinkat.
Artúr: Egy régi angol király nevé-

bôl, kelta eredetû.
Köszönthetjük még: Vince, Anasz-

táz, Artemiksz, Cintia, Délia, Do-
monkos, Szirén nevû barátainkat.

Január 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zelma nevû kedves olvasóinkat.
Zelma: A német Selma névbôl. A 

skót Macpherson Osszián-hamísításá-
ban szereplô név. Becézése: Zelmács-
ka, Zelmi.

Köszönthetjük még Rajmund, Al-
fonz, Bertram, Emerencia, Eme-
se, János, Mária nevû barátainkat.

Január 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Timót nevû kedves olvasóinkat. 
Timót: A görög Timotheosz név 

latinos Timotheus formájának röví-
dítése. Jelentése: Isten becsülôje.

Köszönthetjük még: Balár, Bert-
ram, Bános, Erik, Erika, Makár, 
Taddeus, Tádé, Veronika, nevû 
barátainkat.

Január 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Pál nevû kedves olvasóinkat.
Pál: A latin Paulus rövídítése. 

Jelentése: kicsi, kis termetü férfi.
Köszönthetjük még: Battyán, Hen-

rik, Péter, Petô, Saul nevû baráta-
inkat.

Szamár-sziget szellemkatonái: 
magyar trauma

Emberirtás, kannibalizmus és kegyetlenkedések. Egy elhallgatott magyar 
történelmi trauma dokumentumai. Margittai Gábor és Major Anita kutató-
munkájának dokumentumai láthatók a Magyarság Házában. Szamár-sziget 
szellemkatonái visszatértek.

Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára nyitotta meg tegnap este a Szamár-sziget szellemkatonái címû 
nemzetközi multimédiás vándorkiállítást. A hasonló címû kötet dokumentációján 
alapuló tárlat egy példa nélküli, szélesebb körben mind a mai napig csak 
kevéssé ismert magyar sorstragédia megdöbbentô részleteit mutatja be.

Margittai Gábor könyve, és a kötet megírását dokumentáló, Major Anita 
által rendezett dokumentumfilm egy szívszorító történelmi kálvária útját kö-
veti végig. Ahogy Margittai Gábor a kiállítás megnyitóján fogalmazott: erôlte-
tett párhuzam, mégis az arányokat tekintve nem túlzás a magyarság elsô világ-
háborús balkáni veszteségét a jóval késôbbi sztálingrádi emberveszteség 
mértékéhez hasonlítani

Ha csak a számok nyelvén akarjuk kifejezni, akkor elég annyit megemlíteni, 
hogy a balkáni halálmars során a Monarchia hadseregének közel nyolcvanezer 
katonájából alig hatezer tért haza, miután Szerbiából Albánián keresztül a szar-
díniai Asinara, azaz a Szamár-sziget lágerébe terelték ôket, hogy onnan kikerül-
ve még megtapasztalhassák a franciaországi lágerek még sötétebb poklát.

Ráadásul a hazatért túlélôk jó része viszonylag hamar elhunyt, a többiek 
pedig nem voltak képesek beszámolni a borzalmakról --– tette hozzá a kötet 
szerzôje. Mely borzalmak mértéke szinte túl van az emberileg elviselhetô 
határon. Kannibalizmus, a gyengék meggyilkolása, a másik aljas kihasználása 
és a pusztító kóroknak kiszolgáltatott emberek végtelen nyomorúsága tette 
rémálommá a hátországban sokak számára csak könnyed lovagias katonai 
kalandnak gondolt szerbiai hadszíntéren történt eseményeket.

Margittai hangsúlyozta azt is: a kiállítás a magyarok által a szerbekkel 
szemben elkövetett gaztetteket sem hallgatja el, mivel szeretnének átfogó, a 
hamis mítoszokon felülemelkedô összképet adni az akkori eseményekrôl. A 
kötet és a film kapcsán elmondta: a kutatómunka során nagy szerepe volt a 
családoknál megôrzött személyes naplóknak, vagy éppen a menetelés közben is 
alkotó áldozatok által festett képeknek, melyek sokszor segítettek a helyszínek 
beazonosításában.Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy idén a kormány által életre 
hívott Centenáriumi Emlékbizottság kiemelt feladatának tekintette, hogy csa-
ládi, helytörténeti vonatkozások segítségével elevenedjenek meg mindazok a 
tragikus események, melyek a magyarságra vártak a száz éve kitört Nagy 
Háború során. Ebbe illeszkedik a kiállítás és az annak alapjául szolgáló könyv 
is. Rétvári hangsúlyozta, hogy Magyarország annak ellenére szenvedett példát-
lanul súlyos veszteséget, hogy a Monarchián belül a magyar politikai vezetés 
állt ellen leginkább a háborúba lépés tervének. Hozzátette: a kritikák ellenére 
az Európai Unió bizonyítottan a béketeremtés zálogát jelenti a kontinensen.

A kivándorolt magyaroknak 
indítottak mobilszolgáltatást

A NordTelekom tarifájával olcsón hívhatok az Angliába vándorolt magyarok 
mobiljai itthonról.

A magyar tôzsdén is jegyzett cég a napokban indította be új szolgáltatását, 
amellyel az Egyesült Királyságban dolgozó több tizezer magyart célozza. A cég 
szerint a szolgáltatás egyszerûbbé és olcsóbbá teszi az itthon maradt ismerô-
sökkel és rokonokkal való kapcsolattartást.

Számukra olyan mobiltelefonos elôfizetést kínál, amelynél egy SIM-kártyá-
hoz két hívószám --- egy brit és egy magyar --- is tartozik, hogy Magyarországról 
és az Egyesült Királyságból is kedvezô áron lehessen felhívni.A kártyákat a 
NordTelekomtól online lehet rendelni, de a tervek szerint kétszáz brit, magyar 
élelmiszereket árusító boltban is árusítani fogják. Az elôfizetés egyenlegét a 
brit PayPoint hálózatában, illetve interneten keresztül lehet, és kétnyelvû ügy-
félszolgálatot is indított a társaság.

A cég szerint a szolgáltatás legnagyobb elônye, hogy a NordTelekom Mobile 
szolgáltatást használókat úgy lehet magyar hívószámon --- magyar vezetékes 
percdíjakhoz hasonló tarifával --- felhívni, hogy a hívások fogadásáért a kinti 
ügyfélnél nem számítanak fel percdíjat --- ahogy azt a hagyományos roaming 



Egyetem és az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány az elsô világháború 
századik évfordulója kapcsán csütörtökön rendezett eseményen olyan neves 
elôadók mutatták be a néhai politikus életét, mint például Trócsányi László 
igazságügyi miniszter, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, a Magyar 
Tudományos Akadémia több doktora, valamint Kocziszky György, a Magyar 
Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja. A konferencián 16 külképviselet --- 
köztük Lengyelország, Németország és az Egyesült Államok --- is képviseltette 
magát.

Holló József beszámolója szerint az elôadások megismertették többek 
között ifj. Andrássy Gyula viszonyulását a háborúhoz, Tisza István akkori 
miniszterelnökhöz. Az alapítvány azt tervezi, hogy pár hónapon belül megje-
lentetik a konferencián elhangzottakat --- mondta a kuratórium tagja.

A nyugállományú altábornagy kiemelte: a történelem elemzésekor rendsze-
rint az idôsebb Andrássy Gyulával foglalkoznak, holott fia legalább olyan 
markáns és kitûnô bel- és külügyminiszter volt. Ifj. Andrássy Gyula egy igazi 
polihisztor volt: foglalkozott a társadalommal, a gazdasággal, a történelemmel, 
joggal, és hadügyi kérdésekkel.

 Élete politikusoknak, diplomatáknak, közembe-reknek is a jó utat mutatja ––
- fogalmazott Holló József.

Kitért arra is, hogy ifjabb Andrássyról a közelmúltban mutattak be egy 
könyvet, továbbá egy dokumentumfilm készítését is tervezik, amelyben mind-
két Andrássy tevékenységét bemutatnák. Céljuk továbbá, hogy létrehozzanak 
egy független diplomata- és politikusképzô akadémiát. A Budapestre tervezett 
intézményrôl már több magyarországi egyetemmel, professzorokkal, valamint 
több ország diplomatáival is egyeztettek. Terveiket, néhány kiegészítéssel, 
támogatóan fogadták --- tette hozzá.

Holló József azt is elmondta, hogy alapítványuk ifj. Andrássy Gyula végaka-
ratának teljesítését, újratemetését is magára vállalta. Mint elmondta: az 
egykori politikus és felesége jelenleg Polgárdiban, a családi kriptában nyugszik. 
Végakaratában viszont Tôketerebest, vagy Tiszadabobot --- a család korábbi 
birtokait --- jelölte meg végsô nyughelyéül.

Nem szabad feladni az 
asszimiláció elleni küzdelmet!

A nemzetpolitikai államtitkár szerint soha nem szabad feladni az identitás-
vesztés és asszimiláció elleni küzdelmet. Errôl Potápi Árpád János beszélta 
fôvárosi Magyarság Házában a diaszpóra magyarságának megtartását célzó 
Kôrösi Csoma Sándor programot értékelô tanácskozássorozat zárásaként.

Potápi kiemelte: az elmúlt tíz nap nem volt hiábavaló, az elhangzott felveté-
seket, tapasztalatokat figyelembe veszik a program sikeres folytatása érdeké-
ben.Nagyon jó döntése volt az elôzô négy évnek a program, amely nemcsak 
szimbolikus jelentôségû volt, hanem kézzel fogható eredményeket is hozott - 
értékelt az államtitkár.

A Kôrösi Csoma Sándor program keretében az elsô évben 47, idén pedig 100 
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fiatal látogatott a diaszpóra magyarságához, a program egymilliárdos keretébôl jövôre tervek szerint szintén 100 fiatal 
utazhat ki.

Potápi Árpád hangsúlyozta: soha sem szabad feladni a küzdelmet, bármikor visszájára lehet fordítani az identitás-
vesztést, a lemorzsolódást és az asszimilációt. Szerinte mindenkinek így kell gondolnia erre a munkára, és fontos, hogy 
felkészültebbek legyünk, mint adott esetben más nemzetek fiai.Megerôsítette: a program folytatódik, a források 
rendelkezésre állnak, és azok, akik egy adott helyszínen megkezdték a munkát, várhatóan vissza tudnak menni, folytatni 
tudják a tevékenységüket.

A Kôrösi-program célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erôsítése. A kezdeményezéssel 
azt szeretnék elérni, hogy magyarországi fiatalok látogassanak el a diaszpóra közösségeihez, segítsék értékôrzô munká-
jukat és tájékoztatási, közösségépítô tevékenységükkel erôsítsék a Magyarországhoz való kötôdésüket.

Wetzel Tamás helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az induláskor „álmukban sem gondolták volna”, hogy ennyire 
sikeres lesz a program. 

A befektetett energia, a képzések busásan megtérült a határon túli magyar közösségeknek és a fiataloknak egyaránt. 
Amikor keresték a résztvevôket a legfontosabb szempontok az empátia és elhivatottság volt --- jegyezte meg, kiemelve: 
a programot szeretnék továbbfejleszteni és kibôvíteni, és sokkal inkább rugalmassá tenni.

Százszázalékos bérpótlék járhat 
a vasárnapi munkáért

A munka törvénykönyvének módosítását kezdeményezi a Fidesz, hogy vasárnapi munkavégzés esetén százszázalékos 
bérpótlék járjon a munkavállalóknak, és hogy egy hónapban legfeljebb csak két vasárnap lehessen ôket dolgoztatni ---
közölte Rogán Antal, a kormánypárt frakcióvezetôje újságírókkal.

A politikus megerôsítette, céljuk, hogy vasárnap senkit se lehessen dolgoztatni Magyarországon. Ennek megvalósítását 
a kereskedelemben lehet elkezdeni, azonban „ezt szeretnénk elérni mindenhol”, ami 10-15 évbe is telhet, de az elsô lépést 
meg kell tenni –-- mondta.

A munka törvénykönyvének módosítását azonban már most kezdeményezik, hogy rögzítsék a jogszabályban: vasár-
napi munkavégzés esetén százszázalékos bérpótlék jár a dolgozónak, akit egy hónapban csak kétszer lehet vasárnap 
dolgoztatni –-- közölte.

Az eredetileg a KDNP által javasolt vasárnapi zárva tartásról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban Rogán Antal 
kifejtette: az általa vezetett gazdasági bizottság támogatta azt a fideszes módosító indítványt, amely szerint az üzletek a 
hét utolsó napján csak az adventi idôszakban és az év egy szabadon választott vasárnapján lehetnek majd nyitva.

A többi vasárnap csak a 200 négyzetméter alapterületnél kisebb családi üzletek lehetnek majd nyitva, feltéve, ha nem 
dolgoztatnak munkavállalót –-- közölte a politikus, hozzátéve, hogy a trafikok közül is csak a családi alapon mûködôk 
tarthatnak nyitva vasárnaponként.

Az elôterjesztés címe is változik egyébként: az üzletek nyitva tartása helyett a kiskereskedelmi szektorban történô 
vasárnapi munkavégzés tilalmára utal majd a jogszabály címe.
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(Folytatás az 1. oldalról)
„Ennek Európában leginkább ismert 

formalizált szervezete a Velence Bi-
zottság, de kevésbé formalizáltan ha-
sonló szervek az amerikai kontinen-
sen is vannak. Végül negyedik fejle-
mény már az egyes szuverén álla-
mokon belül viszi tovább az elŒbbi-
ekbŒl összegzŒdŒ hatásokat, és az 
egyes alkotmánybíróságoknak abban 
a jogkörében (vagy legalábbis annak 
vindikálásában) csapódik le, hogy a 
strasbourgi EJEB döntései és a glo-
bális alkotmány-tanácsadó szervek 
elŒírásai, illetve az alkotmányjogia-
sított „általános” nemzetközi jog 
alapján magát az alkotmányt, az 
alkotmánymódosítást és az alkotmá-
nyozó hatalmat is ellenŒrzés alá 
vonják. Ezzel bezárulna a kör, és ez-
zel a szuverén állam legfŒbb jellem-
zŒje, az alkotmányozó hatalom feletti 
rendelkezés az országon belül is 
megszûnne.” (Érdemes elolvasni az 
egész tanulmányt.)

*
A mai helyzet. Gazdasági értelem-

ben a Föld négy hatalmi bázisa osz-
tozik a termelés és fogyasztás túl-
nyomó részén: Amerika, Európa, Kí-
na és Oroszország. Fegyveres hata-
lomként: Amerika és Oroszország. 
Minden hatalom alaptermészete sze-
rint egyeduralomra tör. A XX. szá-
zadban Amerika és Oroszország le-
rombolta Európa elsŒségét, miközben 
Kína mostanában fölemelkedett a 
meghatározó tényezŒi szintre. A Szov-
jetunió lebontásával Amerika kettŒs 
eredményt akart elérni: egyrészt az 
egész európai, másrészt az orosz ha-
talmi térség feletti ellenŒrzést meg-
szerezni. ElŒbbi – mint léttuk – az 
amerikai megszállással sikeres lett, 
Oroszország azonban felmérte termé-
szeti kincsekben, geopolitikában rejlŒ 
lehetŒségeit, elhatározta függetlene-
dését az 1917 óta fennállott amerikai 
kötŒdéstŒl, amit természetesen New 
York nem tûr el. A (taktikai okokból 
valójában csak  mutatványos) hideg-
háború most valóságosan is megjelent 
a politikai síkon. Ha sikerül az orosz 
birodalom független fejlŒdése, mûkö-
désbe lép Európa–Ázsia kontinens-
széles (egybetartozó) realitása, ami-
nek során Európa atlantista függŒsé-
ge elvetni való nyûggé válik. Ameny-
nyiben sikerül Oroszországot vissza-
terelni a gazdasági és politikai függés 
állapotába, évszázadokra meghatároz-
za az elsŒség kérdéstét Kínával és 
egyéb feltörekvŒkkel szemben az 
atlanti-euráziai tömb részére, amiben 
együtt van a két kiemelkedŒ fegyve-
res nagyhatalom. Ilyen nagy a tét, és 
ne legyen kétség a fegyveres megol-
dás alkalmazása kérdésében.

*
Ebben a felvázolt képben kell gon-

dolni az aggodalomra okot adó ame-
rikai–magyar viszonyra. A kiinduló 
pont: a magyar szuverenitás veszély-
ben van. Az is része a kiinduló pont-
nak, hogy Magyarország az Európai 
Unióval van szuverenitását átruházási 
viszonyban, az Egyesül Államokkal 
nincs. Más szóval az Európai Unió 
tagjaként fennáll a magyar nemzeti 
szuverenitás egy részének átengedése 
a közösbe, amerikai vonatkozásban 
ilyenre nincs jogalap. Az országok 
közötti normális viszony szerint két 
ország kapcsolatában nem lehet olyan 
viszony, amiben valamelyik fél olyan 
beavatkozást enged meg magának, 
amit a másik fél nem tehetne meg.

Az Egyesült Államok durván be-
avatkozik Magyarország belügyeibe, 
megszálló hatalomként viselkedik. 

Újabb hír szerint az Egyesült Álla-
mok több százmillió dolláros forrást 
különített el arra, hogy mintegy két-
tucatnyi közép- és kelet-európai or-
szággal szemben akcióterveket ké-
szítsen és hajtson végre kifejezetten 
azért, hogy nyomás alá helyezzék e 
két tucat ország kormányát. – Nin-
csen rendjén, hogy „nyilvános elŒ-
adásokból kell tudomást szereznie 
kormányoknak arról, hogy akcióter-
veket hajtanak végre nemzetközi 
pénzbŒl oly módon, hogy nyomás alá 
próbálják helyezni ezeket a kormá-
nyokat a saját országuk területén 
szervezett civil társadalmi akciókkal” 
– részletezte Orbán Viktor. Leszö-
gezte, hogy az együttmûködésnek 
megvannak a lehetŒségei. „Ha valaki 
együtt akar mûködni Magyarország 
vagy Közép-Európa bármely kormá-
nyával bármely jó cél érdekében, 
akkor mi arra nyitottak vagyunk, 
nem kell bennünket nyomás alá he-
lyezni, nem kell pénzt elkölteni a 
hátunk mögött, nem kell ellenünk 
szervezni semmit, hiszen mi a józan 
ész talaján állunk, és minden jó cél 
érdekében mindenkivel szívesen mû-
ködünk együtt” – magyarázta a 
kormányfŒ. A magyar kormány sze-
retne minél hamarabb kiutat találni 
ebbŒl a helyzetbŒl. „Jobb, hogyha az 
emberek tudják, mi a helyzet, az a jó, 
ha tiszta vizet öntünk a pohárba” – 
fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyar-
országon is inkább a sunyiság, a ra-
vaszkodás, a diplomáciai ügyeskedés 
irritálja az embereket, „mert ha 
valaki akar tŒlünk valamit, akkor 
mondja meg egyenesen, a magyar 
ember ehhez van szokva, ezt kedveli, 
szereti tudni, hogy tiszta a víz a po-
hárban”.

A magyar miniszterelnök Sarah 
Sewall-nak, az amerikai külügymi-
nisztérium egyik államtitkárának 
múlt heti nyilatkozatára reagált.  
Ebben Sewall azt hangoztatta, hogy a 
korrupció – mint fogalmazott – sebez-
hetŒvé teszi az országokat és a népe-
ket a közvetlen belsŒ veszélyekkel, 
illetve a külsŒ manipulációkkal szem-
ben a Balkántól a Fekete-tengeren át 
a Bengáli-öbölig. „Érzékeljük ezeket a 
veszélyeket, és nagykövetségeink 
kéttucatnyi kelet- vagy közép-európai 
országban éppen azon dolgoznak, 
hogy akciótervet állítsanak össze az 
illetŒ fogadó ország számára az ottani 
korrupcióellenes reform támogatásá-
ra és az ebben az ügyben való együtt-
mûködésre” –jelentette ki.

*
A nagyhatalmi erŒfitogtatás nyo-

mán személyes élmény ötlik fel le-
génykoromból, 1940-bŒl, amikor már 
kocsmai betérésre is sor került. A 
veszprémi Kispipában történt az eset. 
Ugye, kisvárosban mindenkit isme-
rünk, ha máshonnan nem, a Korzóról. 
Az ügyvédbojtár (nevére nem emlék-
szen, a Borbát név igyekszik az em-
lékezetbe, de nem fontos), nevezzük 
Behemótnak, nagy szál ember volt, 
akit mindig együtt láttunk Pecussal 
(neve tehát megmaradt), aki minden-
ben ellentéte volt, nyápic legényke, 
foglalkozására borbélysegéd. Ki tud-
ja, mi kötötte Œket össze, nem is 
érdekes. A történet pedig az, hogy a 
kocsmai asztalok egyikéhez odamegy 
Pecus, elkezd pimaszkodni a számára 
idegen vendégekkel. Amikor valame-

Újévi gondolatok lyik felkel, hogy megfogja a graban-
cát, odalép Behemót, mély hangjával 
eldörgi: „Van valami kifogás?” Így 
szórakoztak.

*
„Orbán Viktor gondolkodásából hi-

ányzik az együttmûködés elfogadása, 
barát-ellenség dichotómiában látja a 
világot” – ez Gyurcsány Ferenc, a 
DK elnökének véleménye a kormány-
fŒrŒl. Szerinte aki másfajta külpoli-
tikát akar látni, annak nincs más 
választása, mint hogy itthon és kül-
földön is azt kívánja, hogy minél 
elŒbb bukjon meg ez a kormány. 
Gyurcsány Ferenc szerint Orbán 
Viktor gondolkodásából hiányzik az 
együttmûködés elfogadása, barát–

ellenség dichotómiában látja a vilá-
got, és az ellenséget a Nyugatban 
látja, barátokat pedig Keleten keres, 
ami szemben áll Magyarország nem-
zeti érdekeivel.

A Demokratikus Koalíció (DK) elnö-
ke a párt által Budapesten rendezett, 
Az elszigetelt Magyarország és a 
globális világ címû külpolitikai kon-
ferenciát megnyitó beszédében ki-
emelte, a jelenlegi külpolitika követ-
kezménye, hogy az elmúlt 30–35 év-
ben az ország soha nem volt ennyire 
elszigetelve, mint most. 2015-ben 
növekedni fog a kormány külsŒ és 
belsŒ elszigetelŒdése, nemzetközi és 
belpolitikai konfliktusokkal lesz teli 
az év – vélekedett.

Az elhangzottaknál érdekesebb, 
hogy kik vettek részt vendégként, és 
szólaltak meg Gyurcsány rendezvé-
nyén:

Eörsi Mátyás, Kuncze Gábor, 
Göncz Kinga az ismertebbek, és két 
jeles Magyarországról elszármazott, 
buzgó nyugati szolgálatos Pecus, 
BécsbŒl Paul Lendvai, és az Egye-
sült Államokból Charles Gati, aki 
buzgón kormányellenes felkeléssel 
riogati a diktatúrától szenvedŒ ma-
gyarokat. És el ne felejtsük: jelen volt 
André Goodfriend amerikai ideigle-
nes ügyvivŒ is, jelezve, hogy kormá-
nyának tetszŒ eseményt látogatott, 
ahol nemzetközileg együtt volt jóné-
hány hivatásos Pecus.

A jó barát, GoodfriendNem hallottunk ilyen sûrûn emlegetni 
bármely nálunk idôzô amerikait egy 
bizonyos Góliáth óta, mint André 
Goodfriendet.

Utóbbi az Egyesült Államok buda-
pesti nagykövetségének ideiglenes 
ügyvivôje, Góliáth egy bálna volt. A 
világ legnagyobb – természetesen 
amerikai – emlôsállata hazánkban töl-
tött pár napot 1961. december végén, 
az emberek meg voltak ôrülve, hogy 
láthassák. Többen voltak rá kíván-
csiak, mint a néhány hónappal ko-
rábban Budapesten járó Gagarinra. 
Azt nem tudták a hatóságok, hogy a 
hetven tonna súlyú cetet szállító kü-
lönleges jármûkonvoj, az akkori idôk 
legjobb mûszereivel, végigtesztelte a 
Bécstôl Varsóig, Pesttôl Szolnokon át 
Bukarestig vezetô fôutak minôségét, 
teherbírását katonai szempontból; sok 
év múlva derült ki a turpisság.

Külföldi ügynökök a világháború 
befejezésével telepedtek meg, mond-
hatni tömegével, Magyarországon. 
Jöttek a szovjet hadsereggel együtt az 
NKVD politikai és szaktisztjei – 1946-
tól MVD, 1954-után KGB cégnév alatt 
folytatták a munkát –, akiket minden 
érdekelt a legyôzött országban: gyár, 
bánya, bank és a képviselôház; mér-
nökök, tudósok, egyházi és politikai 
személyiségek egyaránt. Teljes utcá-
kat foglaltak el a pesti villanegyedben 
a diszkréten „tanácsadóknak” mondott 
ügynökök. Az amerikaiakat szintén 
érdekelte a világszerte elismert, inno-
vatív magyar ipar és tudomány, olaj-, 
gáz- és mûszaki cégeik is mûködtek az 
országban. Ügynökeiket az OSS nevû 
kémszervezet foglalkoztatta – annak 
utódja az 1947-ben létrehozott CIA –, a 
zavaros idôkben a „magyar agyak” 
Amerikába juttattatásával tüsténked-
tek. Késôbb, a háborús érdekszövetség 
felbomlásával minimálisra csökkent a 
jelenlétük. A csendes ügynökháború 
területi irányítása a Bécs melletti 
KGB-központban, illetve a müncheni 
és Nyugat-Berlini CIA-telephelyeken 
történt.

Az évtizedes politikai fagy enyhü-
lésével, az 1980-as években lassan 
visszatértek Magyarországra a sas 
jelkép alatt mûködô amerikai cégek 
munkatársai. Hazánk újra érdekessé 
vált, fôként geopolitikai és gazdasági 
érdekekbôl. Feltûnô lett az amerikai 
érdeklôdés az évtized végén a régi-új 
politikai szervezetek és a pártok iránt: 
Mark Palmer – a rendszerváltás ame-
rikai nagykövete, az ellenzéki kerek-
asztal állandó vendége – egyik párttól 
a másikig autózott, alighanem „politi-
kai tanácsokat” osztani. Kedvence az 
SZDSZ volt, a második helyen a Fidesz 
állt. Jóval késôbb egy interjúban már 
„romlottnak” nevezte a Fideszt, és 
vezetôjét, politikáját a nácikéhoz ha-
sonlította, konkrétan megfenyegette a 

miniszterelnököt. Mondván, szomorú 
csalódást okozott, hogy a Fidesz el-
hagyta az általa kijelölt politikai-
pénzügyi-stratégiai pályát, nemzeti 
érdekeket helyezve elôtérbe… Az 
SZDSZ közben elhalálozott.

Palmer politikai hagyatékát a je-
lenlegi budapesti amerikai ügyvivô, 
André Goodfriend gondozza. Ugyanaz 
a cég – mondhatnánk –, azonban a hír-
szerzô ügynökségek pont azért tit-
kosak, hogy mi ne állíthassunk ilyet. 
André barátunk most az elsô ember a 
Szabadság téren, és, amint a neve is 
elárulja: jó barátunk. Kellô tisztelettel 
akár alkirálynak is nevezhetnénk, 
ahogyan szokás volt a gyarmatokon. 
Bár hamarosan megérkezik az új ame-
rikai nagykövet Pestre, s a tünte-
téseken nem ô, hanem továbbra is 
Goodfriend fog megjelenni. Ne iri-
gyeljük! Cseppet sem kellemes prog-
ram nyirkos idôben a téren toporogni, 
hallgatni a magyarul is érthetetlenül 
rikoltozó szónokokat, a mocskos szit-
kozódást, pfujolást. Azután itt van ez a 
fránya korrupció-ügy, amelynek kap-
csán életünkben nem hallottuk ilyen 
rövid idô alatt ilyen sûrûn emlegetni 
amerikai embert a tévében, rádióban, 
újságban. Barátunk, André sokat tesz 
a népszerûségért. A magyarokért is, 
pedig van elég gondja-baja; hetek óta 
nem árulhatja el senkinek, milyen 
vádak, bizonyítékok alapján neveznek 
korruptnak magyar köztisztviselô(ke)t. 
Nem kötik az orrára a külügyes kol-
légái? Vagy ôk sem tudják? Csôstül 
jön a baj, elkallódott az a levél is, 
amelyet Polt Péter fôügyész küldött 

Washingtonba a nagykövetségen ke-
resztül. Volt, nincs! A nemzetközivé 
dagadó skandalumban eddig megszó-
lalt tíz jogász szakértô közül öt azt 
mondja: van diplomáciai mentessége, 
a másik öt azt mondja: nincs neki. 
Nem könnyû így ügyet vinni. A mi-
niszterelnök is sokallja a szap-
panoperává fajuló huzavonát. Fel-
szólította Mr. Goodfriendet, legyen 
végre férfi, nevezze meg konkrétan a 
vádakat, vádlottakat! Szívélyesen 
ajánlom barátunk figyelmébe is az 
alábbi sorokat. Szerettük Amerikát, 
sokunk családjából disszidáltak oda 
ötvenhat után. Nagy nap volt, amikor 
megérkezett a rég várt csomag, benne 
volt a levélben kért Levi’s „kovboj” 
nadrág, nem lopták ki a magyar vá-
mosok. 1965 nyarán a budapesti Uni-
versiadén, tizenhárom évesen láttam 
John Pennel ötméteres rúdugró-
világcsúcsát, zúgott a Hajrá, Egyesült 
Államok! a szovjetek elleni kosár-
döntôn. Magánügy, de felnôtt életem-
ben nagyon sokat köszönhettem Ame-
rikának. Igazi, vidéki amerikai 
emberekkel dolgoztam. Rég volt. A 
legutóbbi ottlétemkor, 2013-ban már 
kézben kellett vinni a cipômet New 
Yorkban a reptéri röntgenen át. Ami-
kor a Szovjetunióba utaztam, csak az 
útlevelemet vizsgálták meg, pedig 
nem a „szabadság földjére” léptem. 

Önöknek évrôl évre egyre kevesebb 
alapjuk van arra, hogy más nemzetek 
fölött rendelkezzenek és ítéljenek.

Ludwig Emil
(Magyar Hírlap)

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

gyakorlat nyomán.

Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Áder: Tenni kell 
a csodákért

A temesvári népfelkelés 25. évfordulóján 
mondott beszédet az államfô

Áder János szerint 1989 a csodák éve 
volt, de a magyarok azt is megta-
nulhatták, hogy “a csodák nem ma-
guktól jönnek el”, tenni kell “a meg-
szabadító csodákért”. Tôkés László 
szerint 25 évvel a romániai forradalom 
után is az 1989-es nemzeti szolidaritás-
nak, a vallási ökuménia szellemének a 
megmentésére, fenntartására kell 
törekedni.

A magyar köztársasági elnök errôl 
Temesváron beszélt  a városban ki-
robbant népfelkelés 25. évfordulója 
alkalmából tartott jubileumi emlék-
esten, melyet az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) és Tôkés László 
szervezett.     

Áder János szerint az egykori temes-
vári református lelkész szókimondása 
megmutatta, hogy “a legerôsebbnek 
gondolt birodalom is gyenge, ha ha-
zugságra épül”.

A köztársasági elnök úgy vélte, “soha 
nem beszéltünk eleget” arról a felbuz-
dulásról, amelyet Magyarországon 
váltottak ki a temesvári események. 
Emlékeztetett: a forradalom jelképévé 
vált, kivágott közepû zászlók az ak-
koriban még túlnyomó többségben 
fekete-fehér televíziókon pontosan 
úgy néztek ki, mint 1956 forra-
dalmának magyar zászlói.

“1989 karácsonya a magyaroknak a 
maguk forradalmát idézte fel” - jelen-
tette ki Áder János, aki szerint a ro-
mániai forradalom, a szabadságukért 
küzdô magyarok és románok közös 
harca hatalmas reményeket és vára-
kozást keltett. “Azt a hitet ébresztette 
fel mindenkiben, hogy történelmi 
esély nyílt a korszakokon át kibe-
széletlen és megoldatlan nemzeti fe-
szültségek feloldására, hogy a sza-
badság, a demokrácia és az emberi 
jogok közösségében a népek sors-
közössége is új értelmet nyer” - idézte 
az akkori közhangulatot a köztársasági 
elnök. 

Megállapította: ezt a reményt fejezte 
ki az a tömeges segíteni akarás, amely 
minden idôk legnagyobb magyar se-
gítségnyújtási akciójában öltött testet. 
Ezrek és ezrek álltak sorba, hogy kül-
deményeiket teherautókra rakják és 
eljuttassák Romániába, nemcsak Er-
délybe, nemcsak a magyaroknak, ha-
nem minden nélkülözônek. 

“Hôsünk egy város, ahol csodálatos 
összefogásban talált egymásra sokféle 
akarat, amelynek egyetlen célja volt: 
szabaddá lenni. Ez a szabadság az, 
amely testvérré tett nemzeteket. Ez a 
szabadság az, amely idehívta a ma-
gyarországi magyarok segítségét, ez 
az, amely felvillantotta az igazi nem-
zeti megbékélés reményét. Ez a sza-
badság az, amelyre reményeinket ma 
is építhetjük” - jelentette ki Áder 
János. Beszédét a temesváriakhoz 
intézett köszönetnyilvánítással zárta.

Tôkés László: Fenn kell tartani az 
1989-es nemzeti szolidaritást

Az 1989-es temesvári népfelkelés ki-
robbantásában meghatározó szerepet 
játszó lelkész, jelenleg európai parla-
menti képviselô a 25. évforduló alkal-
mából tartott temesvári jubileumi 
emlékesten mondott ünnepi beszédet.

Tôkés László szerint hazugságpro-
paganda folyik a temesvári népfel-
kelés kapcsán, az pedig egyenes foly-
tatása a Securitate (a Ceausescu-
rendszer hírhedt titkosszolgálata) né-
met- és magyarellenes ideológiájának. 

Felidézte, hogy a Securitate mûkö-
dését bemutató, nemrég megnyitott 
egyik kiállításon a volt politikai rend-
ôrség Temes megyei parancsnok-
helyettese a bánsági származású Her-

ta Müller Nobel-díjas írót is német 
kémnek titulálta. Emlékeztetett arra, 
hogy a Securitate külön tagozatot mû-
ködtetett a vélt “német fasiszták” és a 
vélt “magyar irredenták” leleplezése 
céljából. 

“Sajnos a jelenkori román titkos-
szolgálat és posztkommunista kor-
mányzat is nemegyszer állambizton-
sági kockázatnak tekinti a hiteles el-
lenzékieket, nem kevésbé a közösségi 
jogaikért, autonómiájukért küzdô ma-
gyarokat” - jelentette ki az európai 
parlamenti képviselô. 

Kijelentette, nem szabad új falakat 
építeni a régiek helyére, fel kell szá-
molni a nemzeteket megosztó falakat, 
az elôítéletek, a gyûlölet szerteágazó 
falrendszerét. Emlékeztetett arra, 
hogy a legutóbbi elnökválasztáson 
megvalósult román-magyar egység a 
25 évvel ezelôtti Temesvár szellemét 
idézi. Úgy vélte, az elnökké választott 
Klaus Iohannis újabb esélyt nyújt a 
romániai rendszerváltozás folytatá-
sára, ami az erdélyi magyarság éle-
tében is gyökeres változást indíthat.

“Fogadjuk meg, hogy amit 1989 de-
cemberében megszereztünk, sohasem 
hagyjuk veszendôbe menni” - idézte 
Románia megválasztott elnökét Tôkés 
László.

Az est távolról érkezett szónoka Sali 
Berisha volt albán államfô és mi-

niszterelnök volt, aki arra emlékez-
tetett, hogy az 1989 nyarán és ôszén 
lezajlott közép-európai változásokban 
élen jártak a magyarok. E változások 
csak Romániában és Albániában kés-
tek. Hozzátette, decemberben aztán az 
albánoknak is az adott erôt a rend-
szerváltáshoz, hogy “a temesvári 
parókia legyôzte a bukaresti elnöki 
palotát”. 

“Önök ösztönözték az albánokat és 
engem is, hogy együtt harcoljunk a 
szabadságért” - jelentette ki a volt 
albán elnök kiváltva a hallgatóság elis-
merését.

A temesvári jubileumi gálamûsoron 
az ünnepi beszédeket a Magyar Állami 
Népi Együttes ünnepi mûsora, a 
Magyar Rapszódia követte.

1989 decemberében Tôkés László 
akkori temesvári lelkész és a mellette 
kiálló református gyülekezet ellen-
állása vezetett a temesvári népfel-
keléshez. A lelkész akkor arra kérte 
híveit, hogy legyenek tanúi a decem-
ber 15-re tervezett kilakoltatásának. A 
hívek és a hozzájuk csatlakozó – több-
ségükben román - temesváriak szoli-
daritástüntetése alakult át december 
16-án diktatúraellenes népfelkeléssé, 
amely öt nappal késôbb Erdély nagy-
városaira és Bukarestre is átterjedt, 
és december 22-én Nicolae Ceausescu 
kommunista diktátor meneküléséhez 
vezetett.

Petícióban parancsoltak 
álljt Bukarestnek

Petícióban szólították fel a Sepsi-
szentgyörgyön tüntetô magyarok a 
román kormányt pénteken arra, hogy 
hagyjon fel a magyar jelképek ül-
dözésével.

A székelyföldi városban ötödik napja 
vonultak a prefektusi hivatal elé a 
tüntetôk, és a Himnusz éneklésével 
tiltakoztak egész héten az ellen, hogy a 
megye (azóta leváltott) prefektusa 
bírságot szabott ki a magyar himnusz 
eléneklése miatt.

Böjtével énekelték a Himnuszt
A szervezôk szerint pénteken több 

mint ötezer ember vonult a prefektusi 
hivatal elé egy-egy 250 méteres ma-
gyar, illetve székely zászlóval, és 
többször elénekelték a magyar 
himnuszt.

A magyarul, románul és angolul 
felolvasott petícióban felszólították a 
bukaresti kormányt: ne szítson ellen-
téteket a Székelyföldön élô románok 
és magyarok között azzal, hogy elemi 

jogokat vitatnak el a magyar közösség 
tagjaitól.

A napról napra nagyobb tömeget 
megmozgató demonstrációsorozatot a 
Magyar Polgári Párt (MPP) kez-
deményezte, de a többi magyar párt és 
szervezet is csatlakozott hozzá. A 
tüntetéseken a magyar történelmi 
egyházak képviselôi is felszólaltak: 
csütörtökön többek között Böjte Csaba 
ferences szerzetes, pénteken pedig 
Kató Béla erdélyi református püspök.

Egyetértésben
A pénteki eseményrôl tudósító 

Maszol.ro erdélyi portál szerint a 
petíciót Gazda Zoltán, a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) sepsiszéki 
elnöke olvasta fel magyarul, Tamás 
Sándor, Kovászna megye önkor-
mányzatának elnöke pedig románul.

A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) színeiben 
megválasztott önkormányzati vezetô 
maga mellé szólította a színpadra Biró 

Zsoltot, az MPP országos elnökét és 
Váncsa Albertet, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) városi tanácsosát is, 
ezzel is jelezve, hogy a demonstráción 
megfogalmazott követelésekkel min-
den magyar szervezet egyetért.

Ez a magatartás nem méltó Ro-
mániához

A petíció szerint a demonstrálók elfo-
gadhatatlannak tartják, hogy Románia 
a kisebbségek „elnémítására, megsem-
misítésére, megalázására és ellehetet-
lenítésére” használja hatalmát.

„A XXI. században az Európai Unió 
tagjaként az a magatartás – olvasható 
a dokumentumban –, amely üldöz egy 
kisebbségi nyelvet és jelképet, bör-
tönnel fenyegeti a kisebbségi veze-
tôket, visszaállamosít, szisztematiku-
san uszít az erdélyi magyarság ellen, 
nem méltó ahhoz a Romániához, mely 
25 éve lerázta magáról a diktatúra, az 
elnyomás láncait és a szabadság, a 
jogállamiság és az önkifejezés sza-
badsága mellett tette le a voksát.”

A petíció a magyar közösség szim-
bólumainak használatát, identitásának, 
nyelvének és kultúrájának a megôr-
zését lehetôvé tevô törvényeket sür-
get, az államosított egyházi ingatlanok 

visszaszolgáltatását követeli, és ér-
demi párbeszédet sürget a román 
kormánytól a Székelyföld autonó-
miájáról.

Tenni kell ellene
„Romániának a kisebbségek, így a 

székelyek is ugyanolyan alkotórészei, 
mint a többségi nemzet. Mi is itt aka-
runk élni, mi is otthonunknak akarjuk 
érezni Romániát. Tegyenek róla, hogy 
ne megtûrt idegenekként gondoljanak 
ránk, hanem teljes jogú polgárokként 
lehessünk ennek az országnak az 
állampolgárai” – zárul a sepsi-
szentgyörgyi petíció.

A tüntetés szónokai tiltakoztak a 
sepsiszentgyörgyi református Székely 
Mikó Kollégium újraállamosítása, az 
RMDSZ ellen terrorista fenyegetés 
gyanújával indított ügyészségi vizs-
gálat és a Székelyföldön kiújult ha-
tósági jelképháború ellen.

A román kormány legutóbbi ülésén 
lecserélte a Kovászna, a Hargita és a 
Maros megyei prefektusokat, miután 
az RMDSZ panaszt emelt ellenük 
Victor Ponta miniszterelnöknél, arra 
hivatkozva, hogy tevékenységükkel 
feszültséget okoznak a térségben élô 
magyarok és románok között.

A tiltakozáson a következô petíciót olvasták fel magyar, román és 
angol nyelven:

Petíció Románia kormányához
Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy Románia kormánya arra használja a 

hatalmat, hogy elnémítsa, megsemmisítse, megalázza és ellehetetlenítse a 
kisebbségeket. A XXI században, az Európai Unió tagjaként az a magatartás, 
mely üldöz egy kisebbségi nyelvet és szimbólumot, börtönnel fenyegeti a 
kisebbségi vezetôket, visszaállamosít, valamint szisztematikusan uszít az 
erdélyi magyarság ellen, nem méltó ahhoz a Romániához, mely 25 éve lerázta 
magáról a diktatúra, az elnyomás láncait és a szabadság, a jogállamiság és az 
önkifejezés szabadsága mellett tette le a voksát.

Székelyföld lakóinak nevében a következôket kérjük Románia kormányától:
1. Ne szítsák az ellentéteket a Székelyföldön élô románok és magyarok között 

azzal, hogy elemi jogokat vitatnak el a magyar közösség tagjaitól!
2. Olyan törvényeket fogadjanak el, melyek lehetôvé teszik a székelyföldi 

magyar közösség szimbólumainak használatát, identitásának, nyelvének és 
kultúrájának a megôrzését!

3. Hagyjanak fel a székely zászló, a magyar feliratok és a magyar himnusz 
üldözésével!

4. Tartsák tiszteletben a tulajdont, adják vissza a Mikót a református egyháznak 
és adják vissza mindazt, amit államosítottak!

5. Tegyék lehetôvé az érdemi párbeszédet Székelyföld autonómiáról annak 
érdekében, hogy megnyugtatóan lehessen rendezni az székelyföldi magyarság 
sorsát!

6. Adjanak kulturális autonómiát az Erdélyben élô magyaroknak!
7. Hozzák létre a magyar kart a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen!
8. Tegyék lehetôvé, hogy a román nyelv mellett a magyar nyelv is legyen 

regionális hivatalos nyelv Székelyföldön!
9. Vessenek véget a székelyföldi gazdasági bojkottnak!
10. Romániának a kisebbségek, így a székelység is ugyanolyan alkotó része, 

mint a többségi nemzet. Mi is itt akarunk élni, mi is otthonunknak akarjuk 
érezni Romániát. Tegyenek róla, hogy ne megtûrt idegenekként gondoljanak 
ránk, hanem teljes jogú polgárokként lehessünk ennek az országnak az 
állampolgárai.



Csaknem egyhangú szavazással dön-
tött Marosvásárhelyen a kormányból 
való kilépésrôl a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) kis-
parlamentjének tekintett Szövetségi 
Képviselôk Tanácsa (SZKT).

A szövetség 113 jelen lévô képviselôje 
közül csupán hárman szavaztak a kor-
mányból való kilépés ellen, és heten 
tartózkodtak a szavazásnál. A vita so-
rán Frunda György, Victor Ponta 
miniszterelnök tanácsadója érvelt a 
kilépés ellen, Verestóy Attila szená-
tor és Borbély László, a szövetség 
politikai alelnöke pedig azt hangsúlyoz-
ta felszólalásában, hogy lehetôséget 
kell teremteni a kormányhivatalokban 
nem politikai tisztségeket betöltô ma-
gyar szakembereknek munkájuk foly-
tatására.

Frunda György, az RMDSZ korábbi 
államelnökjelöltje úgy értékelte, nem 
a kormányban való részvételen mú-
lott, hogy az RMDSZ elnökjelöltje 
minden korábbinál kevesebb szavaza-
tot kapott a választáson. „Ha a kor-
mányban maradunk, többet tudunk 
használni a közösségünknek, pénzt tu-
dunk hozni az önkormányzatoknak, 
befolyásolni tudjuk a kormányzati 
döntéseket” --- érvelt a politikus. Azt is 
kifogásolta, hogy az RMDSZ nem az 
ellenzékbe, hanem a „senki földjére” 
készül lépni.
Verestóy Attila szenátor --- megálla-

pítva, hogy a kilépés kérdése eldôlt --- 
úgy vélte, ez „koraszülés volt”. Azt is 
megjegyezte, a Kelemen Hunor el-
nök által emlegetett „újratervezésre” 
akkor szokott szükség lenni, amikor a 
GPS készülék azt észleli, hogy a gép-
kocsi letért a helyes útról. A politikus 
azt szorgalmazta, hogy tovább végez-
hessék a munkát a különbözô kor-
mányhivatalokban az RMDSZ bizal-
mából oda került szakemberek. 
Szerinte ugyanis a történet vége csak-
is az lehet, hogy a szövetség visszake-
rül a kormányba.
Borbély László alelnök szerint az 

RMDSZ döntése miatt mintegy 110 
Bukarestben dolgozó magyar szakem-
bernek kell újraterveznie az életét. 
Szerinte a kérdés most az, hogy közü-
lük hányan maradhatnak a helyükön.

Helyeselte viszont a kormányból való 
kilépést Hegedüs Csilla két hete kine-

vezett kulturális miniszter, miniszter-
elnök-helyettes is. A miniszter a kor-
mányzás utolsó eredményeként 
jelentette be annak a miniszteri ren-
deletnek az elfogadását, mely szerint 
valamennyi magyar vonatkozású mû-
emléképületen magyar nyelvû tájé-
koztató feliratot is el kell helyezni.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy pol-

gármestere úgy vélekedett, hogy nem 
a kormányból való kilépés volt „kora-
szülés”, hanem a belépéskor „kellett 
volna védekezni”. A Szociáldemokrata 
Párttal (PSD) való együtt kormányzás 
ugyanis beszûkítette az RMDSZ moz-
gásterét. A polgármester azt javasolta, 
hogy az RMDSZ megelôlegezett biza-
lommal viszonyuljon Klaus Iohannis 
megválasztott elnökhöz.

A szavazás utáni rögtönzött sajtótá-
jékoztatóján Kelemen Hunor az MTI 
kérdésére elmondta, a szövetség ellen-
zékbe vonul, de lehetnek olyan tör-
vénytervezetek, amelyeket az ellenzék 
is megszavaz. Hozzátette, hogy a költ-
ségvetés tervezetét még nem ismerik, 
nem tudják, hogy támogathatják-e a 
parlamentben. Elmondta, hogy az Et-
nikumközi Hivatal élén az Oktatási 
Minisztériumban akkor is tisztségben 
maradt egy magyar államtitkár, ami-
kor a szövetség ellenzékben volt. Hoz-
zátette, a miniszterelnök döntése, 
hogy megmaradhatnak-e ezeken a 
tisztségeken a magyar szakemberek.

Kelemen Hunor szerint a Kovászna 
megyei prefektusnak a magyar him-
nusz elleni fellépése kétségessé tette, 
hogy megszavazzák-e a kormány új 
felállását. Elmondta, jelezte a minisz-
terelnöknek a kérdéssel kapcsolatos 
elégedetlenségét. „Ez egy olyan súlyos 
kérdés, amire a következô napokban a 
kormánynak valamiféle választ kell 
adnia. Csak ezt követôen tudunk be-
szélni arról a frakciókban, hogy mi-
ként járunk el a kormány beiktatása-
kor” --- jelentette ki az RMDSZ 
elnöke.

Az SZKT eldöntötte, hogy 2015. áp-
rilis 17-18-án, Kolozsváron tartja a 
tisztújító kongresszusát. Végül tiltako-
zó határozatot fogadott el a Székely 
Mikó Kollégium visszaállamosításáról 
hozott bírósági ítélet miatt.

* * *
A Katolikus Karitász jóvoltából har-

minc kárpátaljai intézményben bizto-
san lesz fûtés. Az elsô kazánokat Écsy 
Gábor, a Katolikus Karitász országos 
igazgatója és Soltész Miklós egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelôs államtitkár adta át 
pénteken Munkácson és Ráton.

Munkácson két intézmény, a Szent 
Erzsébet Szeretetkonyha és a Szent 
István Katolikus Líceum, Ráton pedig 
a Szent Mihály Gyermekotthon kapott 
kazánt.

Écsy Gábor a szeretetkonyha kazán-
ját átadva arról beszélt, hogy Soltész 
Miklós felhívására több mint egy hó-
napon keresztül gyûjtöttek adományo-
kat.

A Szent István Katolikus Líceumban 
a Karitász igazgatója reményét fejezte 
ki, hogy az intézmény diákjai és ta-
nárai nemcsak a kazánok melegét ér-
zik át, hanem az adományozók szere-
tetét is.

Écsy Gábor közölte: 32 millió forintot 
adtak át a munkácsi püspökségnek, 
illetve a Karitász kárpátaljai szerveze-
tének.

Hangsúlyozta, hogy az összefogás azt 
tükrözi, „felelôsek vagyunk egymá-
sért, és ha a testvérünk bajban van, 
akkor segítünk rajta”.

Soltész Miklós kiemelte: a legfonto-
sabb, hogy szociális és oktatási intéz-
mények, plébániák, parókiák, lelkész-
ségek kapjanak kazánokat, amelyekkel 
ki tudják váltani a gázfûtést. Így 
végeredményben több ezer emberen 
tudnak segíteni. Hozzátette, hogy 
nemcsak magyarokon, hanem ukrá-
nokon és ruszinokon is.

Az államtitkár elmondta: a legna-
gyobb adományozó, a Katolikus Ka-
ritász mellett a református egyház is 
nagy segítséget nyújtott, és a többi 
karitatív szervezet is kivette részét a 
gyûjtésbôl. Végleges összesítés még 
nincs –-- mondta --–, de legalább 150 
helyre fognak eljutni kazánok.

Soltész Miklós ugyanakkor az adomá-
nyozó szervezetek munkájánál is fon-
tosabbnak nevezte az adományozó 
emberek szerepét.
Majnek Antal munkácsi püspök 

dicséretesnek nevezte, hogy ezúttal 
nem ôk „mentek könyörögni”, hanem a 
magyar kormánynak és a magyar egy-
házaknak jutott eszükbe segíteni Kár-

   6. oldal                                                           MAGYAR ÉLET                     2014. december 25./2015. január 1. 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

Évforduló
Képzeljük el, hogy az 1848-as forra-

dalom és szabadságharc sikerrel vég-
zôdik és 25 évvel késôbb 1873-ban a 
felszabadult Magyarország a március 
15-i pesti forradalom kirobbanására 
emlékszik. Tegyük fel azt is, hogy Pe-
tôfi túlélte az 1849-es csatákat. Elkép-
zelhetô-e az, hogy a pesti hivatalos 
ünnepségre nem hivják meg Petôfi 
Sándort, és azt is, hogy ezeken a hiva-
talos ünnepségeken nem a „Talpra 
magyart” szavalják, hanem valami 
mást?

Nos, nemrég újságírók kérdésére 
Tôkés László úgy fogalmazott, hogy 
személyének és a temesvári refor-
mátus közösségnek az évrôl évre való 
mellôzése immár szomorú valóság. 
Egy másik kérdésre pedig úgy vála-
szolt, hogy történelem hamisításnak 
minôsítette, hogy a temesvári hiva-
talos ünnepségek idén is nélküle zaj-
lanak.

Nos, Tôké s László, aki életét kockáz-
tatva emelte fel a szabadság zászlóját 

Romániában akkor is amikor az oláh 
„demokraták” csak lapultak mint ürü-
lék a fûben, s ma ezek a „szabadsághar-
cosok” évrôl évre ünneplik nem létezô 
bátorságukat Temesváron.

A nagyváradi sajtótájékoztatóján 
„1989-ben Ceaucescu ellen, 2014-ben 
Victor Ponta ellen fogtunk össze. 
Mindkettôt sikerült megbuktatni” --- 
vonta le a következtetést a kommunista 
diktaturát megdöntô 1989-es forrada-
lom  és a Victor Ponta román minisz-
terelnök vereségével végzôdô tt 
novemberi elnökválasztás összeveté-
sébôl a lelkész-politikus. Megjegyezte, 
akkor is, most is a jó ügy egyesítette a 
románokat és a magyarokat, a kü-
lömbözô vallásfelekezeteket. „A rend-
szerváltozás útján kellene együtt to-
vábbhaladnunk” --- tette hozzá”.

Az  vforduló legnagyobb ajándékának 
minôsitette Tôkés László a romániai 
elnökválasztás eredményét, Klaus 
Johannis gyôzelmét. Ez szerinte a 
rendszerváltozás újabb szakaszát nyit-
hatja meg Romániában. Johannisról 

óvatos optimizmussal nyilatkozott.Azt 
reméljük, hogy pártnere lesz az egész 
országnak és a magyar közösségnek 
is” --- fogalmazta meg. A magyar kö-
zösség szerinte egy olyan rendszer 
kialakitásában számít a megválasztott 
elnök támogatására amelyben „nélkü-
lünk nem döntenek rólunk”.

Tôkés László elmondta, az általa 
szervezett évfordulós megemlékezé-
sek sora Brüsszelben indult, majd 
Budapesten, Temesváron, Nagyvára-
don és Szilágymenyôn folytatódik. A 
helyszínek kiválasztásával azt kiván-
ták üzenni, hogy a diktatura bukása 
egyszerre volt romániai, magyar és 
európai  ügy.

Hozzátette, a különbözô helyszíneken 
olyan rendszerváltókkal fog együtt 
ünnepelni mint Orbán Viktor, Áder 
János, Kövér László, Németh Zsolt, 
valamint Sali Berisha volt albán 
államfô. 

Forrás MTI, Magyar Nemzet
Kroyherr Frigyes 
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pátalja szegényein.
A püspök beszélt arról is, hogy a Ka-

tolikus Karitász korábban, az árvizek 
idején is sokat segített. A mostani se-
gélyakció azonban annyival „szebb” --
– fogalmazott --–, hogy megelôzi a tra-
gédiát.

Ismertetése szerint Kárpátalján egy-
re többen fûtenek fával. A gázzal „spó-
rolnak” –-- mondta --–, mert nagyon 
drága lett, ráadásul az emberek félnek 
attól is, hogy elzárják a gázvezetéket.

* * *
A magyar néptôl való nyilvános 

bocsánatkérésre szólította fel John 
McCain szenátort Koszorús Ferenc, 
az Amerikai Magyar Szövetség (AHF) 
elnöke és Bryan Dawson társelnök 
azért az „indokolatlan, újfasizmusra 
vonatkozó kijelentéséért”, amit a poli-
tikus Colleen Bell budapesti nagy-
követ szenátusi megerôsítô szavazásán 
tett.

A McCain szenátorhoz írt, az MTI-
hez éjjel eljuttatott levelükben az AHF 
vezetôi emellett sürgették, hogy a sze-
nátor ezt egészítse ki azzal, hogy nyil-
vánosan felhívja a figyelmet arra: 
Magyarország az Egyesült Államok hû 
szövetségese és barátja és hogy ez a 
barátság kölcsönös a két ország között. 
A szövetség vezetôi kifejezték meg-
gyôzôdésüket, hogy a gesztus hozzájá-
rulna az amerikai érdekek elômozdítá-
sához. A levél aláírói arra figyelmez 
tettek, hogy az elhangzottak szándé-
kolatlanul ellentétes hatást gyakorol-
hatnak az Egyesült Államok érdekeire 
Magyarországon és a régióban.

„Attól tartunk, hogy Magyarországnak 
az ön általi múlt heti kritikus jellem-
zése indokolatlan és kiegyensúlyozatlan 
volt, és hogy a miniszterelnök újfa-
siszta diktátorként való címkézése 

egyszerûen nem helytálló. Ezek az ön-
célú kijelentések zavarba hozták, eli-
degenítették és feldühítették a ma-
gyarokat. Ha ezt nem kezelik 
megfelelôen és idôben, akkor ez 
aláássa a biztonsági kérdésekben való 
támogatást..., az amerikai stratégiai 
célok kárára” --- hangzott a levél.

Koszorús és Dawson emlékeztette a 
szenátort arra, hogy januári magyar-
országi látogatása idején, miután a 
magyar miniszterelnökkel, valamint 
az ellenzék képviselôivel számos közös 
külpolitikai érdekrôl folytatott megbe-
szélést, kijelentette: „egyaránt elköte-
lezettek vagyunk a demokráciának a 
Balkánon való megszilárdítása, Ukraj-
nának az Európába való integrálása, a 
szabad és békés Afganisztán támo-
gatása, a NATO-n belüli és biztonsági 
együttmûködés elmélyítése iránt, kü-
lönösen a terrorelhárításban... Az 
Egyesült Államok hálás azért az erôs 
nemzetközi együttmûködésért, amit 
Magyarországgal együtt örömmel vé-
gez, és az országnak azon szándékáért, 
hogy vezetô szerepet töltsön be a nem-
zetközi béke és biztonság nevében.”

Az AHF vezetôi hangsúlyozták, hogy 
Magyarország valóban elkötelezett 
szövetségese a NATO-nak és erôs 
szövetségese az Egyesült Államoknak 
és demokrácia, jóllehet tökéletlen és 
fejlôdésben lévô, mint ahogy a fejlett 
demokráciák is fejlôdnek. Rámutattak, 
hogy Magyarország támogatja az 
Egyesült Államok külpolitikai céljait, 
éles ellentétben azzal a nyugat-európai 
ambivalenciával, amely a hideghábo-
rút követôen az amerikai globális 
vezetô szereppel kapcsolatban kiala-
kult. Az AHF vezetô szerint az Egye-
sült Államokkal való magyar azono-
sulás túllép az elit véleményén, 

erôteljesen benne gyökerezik a köz-
tudatban. Szerintük a lakossági támo-
gatás olyan érték volt, amely az ameri-
kai külpolitika számára versenyelônyt 
jelentett a térségben a hidegháború 
idején, és az azt követô években. 
Hangsúlyozták, ezt ma is meg kell be-
csülni, hogy a két ország képes legyen 
hatékonyan fellépni a növekvô orosz 
agresszió ellen és a terrorizmus elleni 
harcban. Mint írták, a közvéleménynek 
ez a támogatás veszélybe került.A le-
vél szerzôi kifogásolták a méltányosság 
hiányát a magyar politikai paletta 
megítélésében, és a Magyarországot 
ért bírálatokért részben az ellenzéki 
pártokat és nyugati szövetségeseiket 
hibáztatták. Emlékeztettek rá, hogy a 
magyar kormány hét nemzetközileg 
elismert szabad választást nyert.

* * *
Az ebola ellen Nyugat-Afrikában küz-

dôk az év emberei a Time magazinnál 
–-- jelentették be New Yorkban.

A nevezettek között orvosok, nôvé-
rek, mentôk és mások vannak Afri-
kából és a világ egyéb régióiból: olyan 
emberek, akik hónapok óta harcolnak 
az eddig legsúlyosabb ebolajárvány 
leküzdéséért. A betegség már közel 18 
ezer embert fertôzött meg és 6300-nak 
oltotta ki az életét.

A választás eredményét bejelentô 
Nancy Gibbs fôszerkesztô külön kie-
melte azokat, akik a terepen veszik fel 
a küzdelmet, mint például az Orvosok 
Határok Nélkül nevû nemzetközi szer-
vezetet és más csoportokat, amelyek 
„fáradhatatlanul” harcolnak, hogy „a 
világ idôt nyerjen védelme erôsítésé-
re”.

Gibbs szerint a kormányok egyelôre 
nincsenek kellôképp felszerelve ah-
hoz, hogy választ tudjanak adni a vál-

ságra. Úgy véli, hogy az ebola nem 
csupán „háború, hanem figyelmezte-
tés” is. „A világ egészségügyi rend-
szere távolról sem eléggé erôs ahhoz, 
hogy megvédjen bennünket egy fertô-
zô betegségtôl” –-- írta.
Az év embere tavaly Ferenc pápa 

volt.
* * *

Ötezer lejes (350 ezer forint) bünte-
tést rótt ki Marius Popica, a szé-
kelyföldi Kovászna megye prefektusa 
a Magyar Polgári Pártra (MPP), mert 
a párt által június 4-én tartott sepsi-
szentgyörgyi trianoni megemlékezé-
sen elénekelték a magyar himnuszt --– 
közölte az MTI-vel Biró Zsolt, az MPP 
elnöke.

A prefektus egy 2001-ben elfogadott 
kormányhatározatra hivatkozott, 
amely szerint egy idegen ország him-
nuszát csak az illetô ország hivatalos-
ságainak a látogatásai alkalmával sza-
bad énekelni Románia területén.

„A más állam himnuszának a Romá-
nia területén való eléneklése egy olyan 
rendezvényen, amelynek nem volt 
nemzetközi jellege és amelyen nem 
vettek részt Magyarország hivatalos 
küldöttei... kihágást jelent, és 2500-tól 
5000 lejig terjedô bírsággal bünteten-
dô” –-- közölte a december 2-án kelte-
zett jegyzôkönyvben a prefektus. „A 
prefektus a beiktatásakor azt mondta, 
hogy Háromszék a békés együttélés 
helye kell, hogy legyen, ezzel a bünte-
téssel azonban szándékosan provokálja 
a magyar közösséget” --– jelentette ki 
Biró Zsolt. Hozzátette, a prefektus in-
tézkedését az egész magyar közösség 
elleni támadásként értékeli.

Biró Zsolt kijelentette, semmiképpen 
nem fizetik ki a bírságot, és megtá-
madják a bíróságon a jegyzôkönyvet. 
Hozzátette, a romániai magyar kö-
zösség 1990 óta énekli nyilvános ren-
dezvényein a magyar himnuszt. „Ha 
létezik Romániában 25 évvel a rend-
szerváltozás után egy jogszabály, ami 
alapján ezt büntetni lehet, az komoly 
demokráciadeficitet jelez” --– tette 
hozzá a politikus.

A prefektus arra a kormányhatáro-
zatra hivatkozott, mely a román nem-
zeti jelképek használatát szabályozó 
1994-ben elfogadott törvény végre-
hajtási utasításait tartalmazta. A hatá-
rozat elfogadása a Nastase-kormányt 
a parlamentbôl támogató Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RM-
DSZ) tiltakozását váltotta ki. 2001 de-
cemberében az RMDSZ kis parla-
mentjének tekintett Szövetségi 
Képviselôk Tanácsa (SZKT) a magyar 
himnusz eléneklésével protestált a 
jogszabály ellen. A gesztus miatt 
ügyészségi vizsgálat indult a szövetség 
ellen.

Amint Markó Béla, az RMDSZ 
akkori elnöke az MTI-nek felidézte, az 
RMDSZ arra törekedett, hogy még 
2002. március 15. elôtt rendezzék a 
kérdést, hogy ne lehessen büntetni a 
nemzeti ünnepen felvonuló erdélyi 
magyarokat.

„Végül március elején egy kormány-
határozattal oldotta fel a Nastase-kor-
mány a korlátozást, amelyben benne 
volt, hogy ünnepi alkalmakkor a ki-
sebbségi közösségek használhatják a 
nemzeti szimbólumaikat, kitûzhetik a 
nemzeti lobogójukat, énekelhetik a 
himnuszukat. Ez után nem is voltak 
gondok a himnuszénekléssel” --– emlé-
kezett vissza Markó Béla, az RMDSZ 
korábbi elnöke.

Marius Popica prefektus az MTI-
nek elmondta: eredetileg nem akart 
bírságot kiróni a júniusi megmozdulás 
szervezôire, de azt tapasztalta, hogy az 
MPP júniusban is, majd a román nem-
zeti ünnepet megelôzôen (november 
29-én) is olyan megmozdulást szerve-
zett, amely túllépte a törvényes kere-
tet.

„Mostantól hajthatatlan leszek min-
den zavaró esetben, akár a magyar, 
akár a román közösséggel kapcsolatos” 
–-- jelentette ki a prefektus. Az MTI 
azon kérdésére, hogy a himnusz 
templomi éneklését is büntetni fogja-e 
ezentúl, azt mondta, az MPP bírságo-
lása esetében arra volt tekintettel, 
milyen alkalommal énekelték el a him-
nuszt. A párt Kovászna megyei szer-
vezete június 4-én évrôl évre trianoni 
megemlékezést tart a sepsiszentgyör-
gyi Erzsébet-parkban.

* * *
Újabb Nyugatra távozási lehetôség 

szûnt meg a szerbek számára, miután 
Berlin a napokban biztonságos or-
szágnak minôsítette Szerbiát, s beje-
lentette: a korábbiaknál szigorúbban 
bírálja el a nyugat-balkáni országból 
érkezôk menekültkérelmét --- erôsí-
tette meg a Vecernje Novosti címû 
belgrádi napilapnak Németország 
belgrádi nagykövete.
Heinz Wilhelm, a diplomáciai kép-

viselet vezetôje emlékeztetett arra, 
hogy a szíriaiak után a szerbek jelentik 
a legnagyobb menekültkérô tömeget 
Németországban, az idei év elejétôl 
októberig 14 ezer politikai menedék-
jogot kérô szerbiait regisztráltak az 
uniós országban. November 6-án Ber-
lin hivatalosan is biztonságos országgá 
minôsítette Szerbiát, ami azt jelenti, 
hogy a szerbiaiak menedékkérelmének 
nagyobb részét elutasítják majd, még-
hozzá gyorsított eljárásban --- magya-
rázta Wilhelm. A biztonságosnak mi-
nôsített országokról feltételezik, hogy 
területükön nem folyik politikai üldö-
zés.

Az új jogi aktus „szinte teljesen lehe-
tetlenné teszi a szerbiai állampolgárok 
számára, hogy menedéket kapjanak 
Németországban rossz gazdasági 
helyzetük miatt.... Amennyiben egy 
szerb menekült ezután politikai mene-
déket kér Németországban, bizonyí-
tania kell, hogy az ô konkrét esetében 
üldözés történt” --- részletezte a nagy-
követ.

Reményét fejezte ki ugyanakkor, 
hogy hamarosan csökken a menedék-
kérôk száma, és nem kell újra vízum-
kényszert bevezetni Szerbiával szem-
ben. „A szerbiai állampolgároknak 
2009 óta nincs szükségük vízumra az 
EU országaiba való belépéshez, s nagy 
visszaesést jelentene a vízumliberali-
záció megszüntetése, különösen, hogy 
Szerbia megkezdte uniós csatlakozási 
tárgyalásait” --- fogalmazott Wilhelm.

* * *

Következô 
számunk

2015. 
január 29-én 
jelenik meg.



Mivel 1956 végén érkeztem Nyugat-
ra, s a szakmámban (olajkutató geo-
lógusként) dolgoztam a hatvanas éve-
kig –– Franciaországban, Egyenlítôi 
Afrikában –– nem ismerhettem a Ma-
gyar Emigráció személyiségeit, in-
tézményeit, sajtótermékeit. Csak mi-
dôn családi életem változása vissza-
kényszerített a „fôzôkanál mellé”, éb-
redtek fel rég eltemetett irodalmi-
mûvészi” ambícióim, s kezdtem el 
töprengeni azon, hogy „mit kezdjek 
önmagammal.”

Ismeretlenül küldtem ugyan riporto-
kat, az akkor általam látott egyetlen 
újságnak, a Klamár Gyula szer-
kesztette Bécsi Magyar Híradónak 
(közölte is sorozatosan ôket), „karri-
erem” mégis inkább vizuális téren 
kezdôdött. A Külföldi Magyar Kép-
zômûvészek Világszövetsége New 
York-i elnöke, Gyimesy-Kásás Ernô, 
1965-ben beindult, nagyszabású, kol-
lektív kiállításainak kapcsán, felkere-
sett Lugánóban, s hamarosan ki is ne-
vezett „svájci titkárnak”. Ebben a mi-
nôségemben, kezdtem kapcsolatot ke-
resni a közeli területeken (Svájc, Né-
metország, Olaszország, Ausztria…) 
élô alkotókkal.

Elsô, tájékozódó utamon Münchenbe, 

való viszony (közeledés, távolodás) 
volt.  Az együttmûködést a nemzeti 
oldal, de a baloldalinak számító Iro-
dalmi Újság köre is teljesem eluta-
sítottra, noha a kommunisták mindent 
megtettek a párbeszéd létrehozására. 
Ennek a törekvésnek a fedôszerve a  
Magyarok Világszövetsége volt. Az 
ún. Anyanyelvi Konferenciákra töb-
ben el is jártak, igénybe véve kádárék 
vendégszeretetét: a londoni Czigány 
Lóránd, az amerikai Nagy Károly, 
a Várdy házaspár… Azzal érveltek, 
hogy ezek csak „irodalmi” rendezvé-
nyek. Ezt azonban megcáfolta, többek 
között, az a tény, hogy 1981-ben, 
Édesanyám halála alkalmával, Pesten 
járva, a rendôrség akart engem arra 
kényszeríteni, hogy vegyem fel a kap-
csolatot a fenti intézményekkel. Min-
den fontosabb embernek küldték az itt 
„hazacsalogatónak” csúfolt, szép kivi-
telû, Magyar Hírek c. folyóiratot, 
amely nyilván komoly anyagi áldozatot 
jelentett. (Ennek a történetét is érde-
mes lenne feldolgozni!)

Mindenütt léteztek jól mûködô egye-
sületek, ahová rendszeresen meghív-
ták az írókat elôadni. Voltak irodalmi 
körök, melyek többnapos konferenciá-
kat rendeztek, könyvkiadók, könyvke-
reskedések, a nyugatiak is részt vettek 

a Frankfurti könyvvásáron.  Mindez 
pezsgô kulturális életet jelentett. Igaz, 
akkor még (a múlt század végén) min-
denki fiatal volt, tele hittel, ambíció-
val.

Aztán, a nyolcvanas évek közepén, de 
fôleg a világrengetô Nagy Temetést 
követôen, és az oroszok kivonulásával, 
kezdett elcsendesedni minden. A Sza-
bad Európa Rádió megszüntette adá-
sait, az újságok,  folyóíratok nagy ré-
sze megszûnt, az egyesületek elnépte-
lenedtek. Mindennek persze, egyéni 
okai is voltak. A 45-ös, 56-os emigráció 
tagjai kiöregedtek, kihaltak, haza köl-
töztek, bár Magyarországon nem kap-
ták meg azt az elismerést, amit megér-
demeltek, joggal elvárhattak volna. Az 
újonnan érkezettek pedig már egyér-
telmûen gazdasági okokból hagyták el 
a hazájukat. Nem érdekelte ôket a kis-
sé le is nézett „magyarkodás”.

Mi, akik még megmaradtunk, utóvéd-
harcokat folytatunk. Végvári vitézek-
nek érezzük magunkat, és egykori 
politikai különbségeinkre tekintet nél-
kül, „egy kosárba” kerültünk.

 Az emigráció hôskorának egyik nagy 
öregje, Borbándi Gyula, 95 évesen, 
nemrég távozott az élôk sorából. Halá-
la szimbolikusnak vehetô: örökre lezá-
rult egy korszak.
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Saáry Éva 

„emigráns pályafutásom”, midôn, 
1969. november 7-re, összehívtak tisz-
teletemre egy kis koktélpartit. Ezen, 
többek közt Gábor Áron, Tollas 
Tibor is megjelent. Az akkor, ott kö-
tött ismeretség és barátság halálukig 
tartott.

Tibor 1970-ben jött le elsô ízben Lu-
gánóba, a Ticinói Magyar Egyesületbe 
elôadást tartani. Nem volt szerencsés, 
mert zuhogott az esô, de a sétákkal, 
eszmecserékkel sok minden beindult.

Nálam került szóba elôször a Cser-
készet, melynek Nyugat-Európa-i 
szervezését, a Magyarországról 
Münchenbe emigrált Kölley György 
éppen akkor kezdte meg. Tibor persze, 
rá jellemzôen, lelkes támogatónak és 
propagandistának bizonyult. Akkor 
szervezte be 10 év körüli lányaimat, 
akiknek ez a „szerencsés véletlen” 
életre szóló élményt és elkötelezett-
séget jelentett. Felnôtt korukig cser-
készek maradtak. Rendszeresen részt 
vettek a Burg Kastl közelében ren-
dezett nyári táborokon, a tiroli téli 
táborokon, és bejárták az egész vilá-
got. Hogy becsületes. lelkiismeretes 
emberek és jó magyarok lettek, az 
nagyrészt „Gyurka bá” érdeme. (Le-
galább halála után, megérdemelne a 
Magyar Államtól egy kitüntetést!) 

Tibor elsô cselekedete az volt, hogy 

létrehozott számomra, 1971-ben, a 
müncheni Haus der Begegnungban, 
egy nagy kiállítást. A vernissage-on, 
érdekes módon, jóformán minden fon-
tos ember megjelent. Ott ismertem 
meg mindenkit: Borbándi Gyulát, 
Csonka Emilt, Vajda Albertet, Ju-
hász Lászlót,  Mildschütz Kálmánt, 
Schmidt Máriát, Károlyt…hogy 
csak néhány nevet említsek. S aztán 
már szinte „maguktól” alakultak to-
vább a dolgok.

Sok mástól eltérôen, nem ragadtam 
le egyetlen csoportnál, egyetlen irány-
zatnál sem, s noha politikai meggyô-
zôdésemmel sohasem kerültem ellen-
tétbe, az európai újságok, folyóiratok 
nagy részének dolgoztam, sôt késôbb 
meghívtak tengerentúli lapokhoz is. A 
Kanadai Magyarságnak 25 éven át, 
egészen Vörösváry Istvánék haláláig 
voltam (fizetett!) munkatársa, de 
rendszeresen jelentek meg cikkeim a 
Los Angeles-i Új Világban, az auszt-
ráliai Magyar Életben stb. (Még ma is 
szerepelek több helyen.)

Az emigráció akkor még nagyon sok-
színû volt. Mindig elôfordultak heve-
sebb, gyengébb eszmecserék, viták, 
de ezek (összehasonlítva a mai hazai 
durva marakodásokkal) sohasem fa-
jultak személyes gyûlöletté. A fô téma 
a magyar „gulyáskommunizmushoz´” 

VOLT EGYSZER EGY 
EMIGRÁCIÓ

Ausztrália a 
mesék országa

1956. december 13-án,
Lassan gyalogoltunk,
Át, mi a határon,
Át az osztrák földre, este,
A sötét éjszakában,
Világot keresve.
Az égbolton nem voltak csillagok,
De a határon már voltak ÁVÓsok,
Miután kizsebeltek minket,
Atmentünk a kompon Ausztriába,
Ott gyalogoltunk tovább,
Az osztrák földön este,
A sötét éjszakában világot keresve.
Ott találtunk segítô kezekre,
Közöttük a dán Vöröskeresztre.
Eisenstadtból, ôk átvittek bennünket,
Steyrbe, Felsô-Ausztriába,
A dán Vöröskereszt gyûjtô táborába,
Ahol vártunk a kivándorlásra,
Ausztráliába akkor a mesék országába!

Ráskövy István
Melbourne 2014. december 1.

Genfi Napok: Töttösy, Czettler, Saáry, Csernohorszky

Borbándi, Saáry, Tollas

Tûz Tamás, Fáy Ferenc

Gábor Áron
a kiváló szobrász, Aczél Máriához 
kerültem, akivel elôzôleg már váltot-
tam több levelet. Férjével, Gebefügi 
Istvánnal, az Ajkai Alumíniumgyár 
igazgatói székébôl Nyugatra „szakadt” 
mérnökkel is azonnal felfedeztem egy 
sereg közös imeröst (Aliquander 
Ödönt, másokat).

Tulajdonképpen az Ô Virchow utcai, 
vendégszeretô házukból indult el az én 

Hegedüs Jenö, Tollas Tibor
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A magyar huszárság dicsô alkonya
Száz évvel ezelôtt a limanowai csatában a katonáink örökre beírták 

nevüket az ezeréves vitézségünk aranykönyvébe

A Nagy Háború elsô ôszén-telén a 
Monarchia hadereje gigászi küzdelmet 
vívott az északi és keleti fronton az 
orosz hadseregekkel. Az 1914. decem-
beri nyugat-galíciai hadmûveletek so-
rán az osztrák–magyar csapatok fel-
fogták a Krakkó irányába törô orosz 
gôzhengert, meghiúsították azok szilé-
ziai betörését.

Az Osztrák-Magyar Monarchia lovas-
sága – benne a közös és honvéd huszár-
ezredek –– színes egyenruhában, a 
klasszikus 19. századi harcmodorral és 
lelkesedéssel indult a Nagy Háborúba. 
A galíciai hadszíntéren 1914 augusztu-
sának közepén azonban végleg eldôlt, 
hogy a tûzgépek és tömegek háború-
jában a lovasrohamok ideje lejárt. 
Száz esztendôvel ezelôtt –– 1914. de-
cember 11-én –– Limanowánál Muhr 
Ottmár ezredes és huszárjai megmu-
tatták, hogy a megváltozott harci kö-
rülmények között, mire is képes a 
lövészárokharcban a magyar huszár. 
A Monarchia lovassága ’14 elôtt
A Nagy Háború elôestéjén az Oszt-

rák–Magyar Monarchia haderejének 
lovasságát tizenegy lovashadosztályba 
sorolták, ezen belül a lovasság egyik 
csapatnemét, a huszárságot tizenhat 

közös és tíz honvéd huszárezred je-
lentette. A közös huszárok zöme a te-
mesvári 1., a pozsonyi 2. és a budapesti 
10. közös, míg a honvéd huszárok a 
budapesti 5. és a debreceni 11. honvéd 
lovashadosztály kötelékébe tartoztak. 
A hadosztályokba szervezett ezredek 
alkották a sereglovasságot, a gyalogos 
seregtestekhez beosztott alakulatokat 
pedig csapatlovasságnak nevezték. 

A lovasság –– mint a haderô legmo-
bilizálhatóbb része –– klasszikus 
feladatai közé tartozott a mozgóharc, a 
felderítés, a biztosítás, a leplezés és az 
üldözés. A sereglovasság végezte a tá-
volfelderítést, szükség szerint a határ-
védelmet, a leplezést, az ellenség fel-
vonulásának zavarását, a döntésben 
közremûködést, a tartalékképzést és 
az ellenséges vonalak mögötti vállalko-
zásokat. A gyalogsághoz beosztott 
csapatlovasság a közfelderítésben és a 
menetbiztosításban vett részt, szükség 
esetén pedig stratégiai pontokat tar-

tott a gyalogság megérkezéséig. A lo-
vasság alkalmazásának lehetôségeit 
tekintve 1914 elôtt kétfajta álláspont 
uralkodott, amit a kard és a karabély 
híveinek vitájaként is lehet értelmezni. 
Az elôbbiek a sereglovasság klasszikus 
rohama mellett csörgették a kardot, 
vagyis a kétsoros, zárt rendbeli, meg-
lepetésszerû tömegrohamot preferál-
ták, szükségtelennek tartották a lovas-
ság gyalogsági harcra való kiképzését, 
és természetesen ragaszkodtak a szí-
nes egyenruhákhoz. Azonban a búr és 
az orosz-japán háború eseményei, to-
vábbá a modern sorozatlövô fegyverek 
ugrásszerû elterjedése már megkérdô-
jelezte ezen nézet helyességét. A má-
sik tábor a frontális lovasroham mel-
lôzésével a lovasság ésszerûbb 
alkalmazását óhajtotta, támogatta 
annak gyalogsági kiképzését, a lovas-
ság feladatai közül a huszárság ko-
rábbi feladatkörét tartotta fontosnak: 
a közel- és távolfelderítést, az össze-
köttetési vonalak zavarását, az üldö-
zést és a visszavonulás fedezését. 

A tárgyalóasztalok mellett folytatott 
vita azután 1914-ben a harcmezôkön 
dôlt el végérvényesen. Amíg a mo-
narchiabeli gyalogságot, tüzérséget és 
a haditengerészetet igyekeztek kellô-
képp modernizálni, a lovasság ebbôl 
vajmi keveset érzett. Igaz, a 9000 fôt --
– ebbôl csupán 3800 fô az ütközetlét-
szám! –– és 6000 lovat számláló lovas-
hadosztályok kötelékében megjelentek 
a távíró járôrök és a géppuskásosz-
tagok, azonban a huszárok karabélyai, 
a lovastüzérek tizenkét lövege és a 
négy darab 1907 M. Schwarzlose gép-
puska nem jelentett komoly tûzerôt. 

Miközben 1909-ben a gyalogságnál 
bevezették a csukaszürke öltözéket, a 
lovasságnál csak a géppuskások visel-
tek csukaszürke egyenruhát, a huszá-
rok –– a dragonyosok és az ulánusok –- 
továbbra is színes mundérjaikban 
pompáztak. A közelgô háború ellenére 
csak kisebb változtatások érintették a 
lovassági egyenruhákat, így például 
1909-ben a honvéd huszárok hivalko-
dónak ítélt fehér csákóforgóját és a 
menték fehér prémezését cserélték a 
közös huszároknál használatos feke-
tére, avagy kicserélték a barna színû, 
kötött legénységi kesztyûket csuka-
szürke színûre. Az egész lovasságot 
érintô –– de mai szemmel nevetsé-
gesnek ható –– rendelkezés született 
1913-ban, a fejfedôk behúzására csu-
kaszürke vászonborítékot rendszeresí-
tettek. 
Az utolsó rohamok
A Nagy Háború kirobbanásakor a 

kétfrontos háborúra készülô Monar-
chia lovasságát Galíciában összponto-
sította és az oroszok is hasonlóképp 
cselekedtek, vagyis mindkét fél jelen-
tôs lovassági összecsapásokra számí-
tott. 

Az elsô napokban az osztrák-magyar 
sereglovasságot szinte teljes mérték-
ben távolfelderítésre vetették be, 
hogy az orosz erôk csoportosításait 
felmérhessék, és némely lovashad-
osztály elképesztô távolságokra nyo-
mult be az ellenséges vonalak mögé. 
Augusztus 15-én került sor az elsô lo-
vasrohamra, amelyet a 11. honvéd lo-
vashadosztály kassai 24. honvéd lovas-
dandára hajtott végre Stojanow 
mellett. A meglepetés erejét kihasznál-
va, egy erdôn áthatolva lendült roham-

ra a kassai 5-ös és a marosvásárhelyi 
9-es huszárok négy százada. „Raj 
roham! Vágtát! Majd Rajta! Rajta! -– 
vezényelték a parancsnokok. Tûztá-
mogatás nélkül, az ellenségtôl körül-
belül 1800 lépés távolságról, nyílt 
terepen kezdték meg huszárjaink a 
híres stojanowi lovasrohamot, amelyet 
sem a szembetüzelô orosz gyorstûzû 
ágyúk és géppuskák, sem a rohamozók 
oldalába tüzelô orosz gyalogság, sem a 
huszárok ellen rohamhoz fejlôdô orosz 
lovasság nem tudott feltartóztatni. Az 
oroszok nem számítottak arra, hogy 
van olyan lovasság, amely a gyorstüze-
lô gépek ellen mer rohamozni. Elvesz-
tették a fejüket. Gépeikkel elsietve, 
aránylag kevés eredménnyel lôttek, s 
a harci zajt messze túlharsogó Rajta! 
Rajta! kiáltásra el is hallgattak. A ki-
szolgáló legénység közül kevesen 
védekeztek, a többiek elszaladtak, 
vagy hasrafekve halottnak tetették 
magukat.” 

Két nappal késôbb az 5. honvéd lo-
vashadosztály „vörös ördögeinek” már 
nem volt ilyen szerencséjük Gorodok 
mellett, ahol nagyobb tömegû oroszba 
ütköztek. Mivel másnap volt I. Ferenc 
József császár-király születésnapja, 
Froreich Ernô altábornagy úgy gon-
dolta, egy gyôzedelmes lovasroham 
igazán méltó ajándék lehet az uralkodó 
számára. A hiányos felderítés ellenére 
a zalaegerszegi 23. honvéd lovasdandár 
parancsot kapott a roham végrehaj-
tására, amelyben a keszthelyi 6/II. és 
az érsekújvári 7/II. huszárosztályok 
vettek részt. „ ...Délután négy órakor a 
láthatáron a porfelhôkben Gorodok 
felé vágtázó lovasság bontakozott ki. 
Elérkezett az ütközet döntô pillanata: 
az ellenség lovasságát vetette be köze-
pünk áttörésére...  A magyar huszárság 
hadrendbe fejlôdve színpompás, élénk 
viseletében felejthetetlen látvány volt. 
... A vágtázó vonalak elôtt srapnel-
robbanások, füstfelhôk jelentek 
meg… De a huszárok semmibe véve 
az ágyútüzet, a legteljesebb rendet 
megôrizve, gyors vágtában közeledtek 
felénk... Az orosz gyalogsági állásokból 
egy lövés sem hangzott el. 

A lövészek nyugodtan várták be, 
amíg az ellenség a hatásos puskatávol-
ságra ér. Hiszen 1500 orosz puska 
állott itt 1000 huszárkard ellen. Akkor 
az orosz alezredes vezényszavára öl-
döklô puska- és géppuskatüzelés in-
dult meg... A kozákhadosztály gép-
puskái is megkezdték a tüzet... A 
mindent elsöprô tûzzel szemben meg-
torpantak a huszárok. Hullottak az 
emberek és a lovak, a vonalak össze-
keveredtek, a rend felbomlott...” 

A vérfürdôvel felérô roham során a 
zalaegerszegi lovasdandár 17 tisztet, 
450 huszárt és 650 lovat veszített, a 6/
II. huszárosztály pedig gyakorlatilag 
megsemmisült. A szétzilált hadosztály 
Satanow térségébe vonult kötelékeinek 
rendezésére, ahol azonban az oroszok 
rajtuk ütöttek, és az ottani küzdelem-
ben maga a hadosztály parancsnoka, 
Froreich altábornagy is elesett. A 
visszavonuló huszárokra még az orosz 
lovasság is rá-rácsapott, így a kétnapos 
küzdelem eredményeként a hadosztály 
ötvenszázalékos veszteséget szenve-
dett el, mielôtt elérte a saját vonala-
kat. 
Gyaloghuszárok Limanowánál
Az 1914. decemberi nyugat-galíciai 

Dr. Fazekas Árpád ’56-os munkástanácsi elnök, Nyíregyháza:

Gondolatok 2014. október 23-ra 
emlékbeszédei kapcsán

Cicero szerint: „Az elhunytak életét az élôk emlékezete ôrzi.” Ezért, a 
Forradalom 58. évfordulóján a rádió és a TV segítségével több hazai ünnepi 
beszédet meghallgattam, figyelve az élôk, a szónokok emlékezetét. Azt ta-
pasztaltam, hogy a mi 1956-os megemlékezésünk sokszor nem tényszerû, nem 
a célnak megfelelô. Ez nem is csoda, hiszen például: még a sortüzek száma 
tekintetében sem alakult ki egységes nézet a kutatók között. Megítélésem sze-
rint Fekete Pál, szegedi történész 2006. évi közlése a legreálisabb, amely 
szerint 65 helységben alkalmazott a pártállam sortüzet a lakosság, a fegyver-
telen tüntetôk ellen (a Dunántúl 25, a Duna ––Tisza közén za közén 27 és a 
Tiszántúl 13 településen).

Az ünnepi beszédek többnyire érintik a három legjelentôsebb tömeggyil-
kosságot: a budapesti (parlament elôtti vagy Kossuth téri), a masonmagyar-
óvári és salgótarjáni sortüzet, azonban az áldozatok száma eltérô a szónokok 
tájékozottságának, politikai felfogásának megfelelôen.

Pedig, már 20 évvel ezelôtt, 1994-ben jelent meg a TIB megyei szervezete 
megbízásából „1956 Szabolcs––Szatmárban a valóságban” címû kötetem, 
amely ezen sortüzekrôl a 77. oldalán így írt: „a parlament elôtti vérfürdô 1956. 
okt. 25-én kb. 200 halott és sok száz sebesült, a mosonmagyaróvári vérengzés 
108 civil ( és 3 ávós, közte: a nyíregyházi Stefkó József áv. fôhadnagy) halott 
és sok száz sebesült, az 1956. december 8-i salgótarjáni vérengzés 139 civil 
halott és sok száz sebesült.”

Ezek a számadatok ma is helytállóak, csupán a parlament elôtti vérfürdô 
áldozatainak a számát kell pontosítani: kb. 200 helyett 234-re, mégpedig Kéri 
Edit: „Kik lôttek a Kossuth téren” c. kötetének (2006) adatatai alapján.

Ismeretes, hogy a Kádár-rendszer minden lehetséges módon igyekezett 
csökkenteni, kisebbíteni és torzítani az 1956-os forradalom tényeit, a saját 
szája ízlésének megfelelôen. Így, a Kossuth téri tömeggyilkosság kapcsán is 
csupán 24 áldozatról beszélt! Boros Géza mûvészettörténész, az Emlékmû-
vek ’56-nak c. kitûnô kötet (1997) szerzôjének 1997. évi elbeszélésébôl tudom, 
hogy Kádárék az emléktáblán Mosonmagyaróváron csupán 55 áldozat, Sal-
gótarjánban pedig csak 60 legyilkolt civil nevét tüntették fel. Ez, egyszerû és 
hatásos történelemhamisítás!

Ehhez hasonló történet Nyíregyháza is. A város központjában 2006. okt. 23-
án felállított „Zászlókô”-emlékmûrôl lehagyták, „elfelejtették” a 10 áldozat 
közül 8-nak a nevét, csak 2 mártír nevét írták ki! a véletlen úgy hozta, hogy 
engem kértek fel avatóbeszéd tartására, de ezt a nagy rendellenességet 
közvetlenül az ünnepség kezdete elôtt észrevettem és nem akartam beszédet 
mondani. Végül is Csabai Lászlóné polgármester és Tukács István 
alpolgármester megígérték, hogy a 8 nevet a legrövidebb idôn belül pótol-
hatják. Sajnos, a mai napig nem történt semmi! Ma itt, ennyit ér egy polgár-
mester ígérete?

Érzékelteti a megtorlás kegyetlen légkörét, Kádárék elvakultságát és az 
üldözött „ellenforradalmárok” elkeseredését, hogy például Földes Gábor a 
gyôri színház fôrendezô utolsó szavai „a felakasztása elôtt”, a következôk 
voltak: „A népi demokráciában a legelsô figyelmeztetés: az akasztófa!”

Fontos, hogy az 1956-ról szóló ünnepi beszédekben, megemlékezésekben 
mindig a valóság és a tények jelenjenek meg. Lényegi kérdés ez, nem szabad 
felette szemet hunyni! Ha mi elmulasztjuk a helyreigazítást, helyettünk azt 
senki el nem végezheti.

A Forradalmunk hagyományápolásában egyetlen áldozat is nagyon jelentôs, 
s mi egyetlen ’56-os hôsrôl vagy vértanúról sem akarunk elfeledkezni! Hi-
szen, Ök már csakis a mi emlékezetünkben élnek. Hôseink neveinek feltárása: 
a kegyelet mécsesei!

hadmûveletek során az osztrák–ma-
gyar csapatok felfogták a Krakkó 
irányába törô orosz gôzhengert, meg-
hiúsították azok Sziléziába való betö-
rését, és a Dunajec folyó mögé ve-
tették vissza a támadókat. Az egyik 
legkritikusabb arcvonalszakaszon, a 
Limanowa és Neu Sandez közötti Jab-
loniec-hegyvonulaton küzdött a 10. kö-
zös lovashadosztály. A legsúlyosabb 
harcok 1914. december 8–11. között 
folytak, amelyek során a hiányos gya-
logsági kiképzésû huszárok az oroszok 
rohamait gyalogsági ásókkal és puska-
tussal verték vissza. December 11-én 
Muhr Ottmár ezredes lóról szállt sop-
roni 9-es és jászkun 13-as közös hu-
szárjaival örökre beírta nevét az eze-
réves magyar vitézség aranyköny 
vébe.

„Amikor Muhr ezredes a magaslatra 
felért, ott csak oroszokat talált. Mar-
cona szibériai lövészek szuronyai me-
redtek feléje. A hôs huszártiszt egy 
pillanat alatt beleélte magát a hely-
zetbe. Harsányan kiáltott: »Elôre 
fiúk!« »Éljen a király« buzdító vezény-
szóval huszárjaival az oroszokra ro-
hant. A mindenre elszánt hôs kis cso-
port, amely alig 250 huszárból állt, 
mivel szuronya nem volt, a karabély 
csövét markolta meg és a karabély 
agyával mért hatalmas ütésekkel 
pusztította az ellenséget. A ködbôl vad 
elszántsággal elôrohanó huszárok és 
szokatlan viaskodási módjuk meglepte 
az oroszokat. A szibériai lövészek, az 
oroszok legjobb katonái vitézül harcol-
tak, de a huszárököl elôtt nem tudtak 
megállni. Muhr ezredes huszárjai 
visszafoglalták a védelmi állások kul-
csát, a jablonieci magaslatot. Drága 
gyôzelem volt. Százával hevertek az 
állás körül a magyar huszárok és 
oroszok holttestei. A huszárok hôslelkû 
bátor parancsnokának, Muhr ezre-
desnek életét már az elsô percekben 
kioltotta egy orosz géppuska golyó. 
Kívüle még 12 tiszt és sok huszár halt 
itt hôsi halált.” 

Muhr ezredesék önfeláldozó hôstette 
nem volt hiábavaló, ugyanis ezáltal 
lehetôséget nyújtottak a felmentésükre 
küldött honvéd gyaloghadosztályoknak 
arra, hogy azok sikerrel visszaszorít-
hassák az oroszokat. A huszárok -– más 
lovassági bajtársaikhoz hasonlatosan 
–- megállták helyüket a háború adta új 
helyzetben. Hû bajtársaik, a lovak már 
kevésbé tudtak alkalmazkodni, ugyan-
is a megerôltetés, a gyenge élelmezés, 
az elhelyezés és a rossz bánásmód 
miatt mind nagyobb volt a lóveszteség. 
Az egyre terebélyesedô tüzérség és a 
vonat mind több lovat igényelt, ráa-
dásul a hátország mezôgazdasága szá-
mára is szükségeltettek a lovak. A 
kialakult állóháborúban a huszárok is 
lekényszerültek a nyeregbôl, ám a 
gyaloghuszár a lövészárkok poklában 
is huszár maradt. 

Babucs Zoltán 
(Magyar Hírlap)

A szerzô hadtörténész
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2014. december 25-én csütörtök de. 11 órától 

  Ünnepi Karácsonyi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösséggel
 Igét hirdet angol és magyar nyelven: Nt. Dézsi Csaba

2014. dec, 28. vasárnap de 11 óra, Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
2014. dec, 31-én szerda este 6 órakor Évzáró Istentisztelet

2015. jan, 1-én csütörtök de. 11-én Évkezdô Istentisztelet, Igét hirdet: 
Kucharszky Zoltán vendég lelkipásztor Erdélybôl

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),  

Minden kedden 12 órától Bibliaóra, mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2014. december 25-én csütörtök de. 11.30 órakor 
 Ünnepi Karácsonyi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösséggel

2014. december 28-án vasárnap de. 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 25-én csütörtök de. 11 órakor 

   Ünnepi Karácsonyi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösséggel
2014. december 28-án vasárnap de. 11 órától Óévi Istentisztelet

2015. január 4-én vasárnap de. 11 órától Újévi 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 25-én csütörtök de.11. órakor  

 Karácsonyi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség
2014. december 28-án vasárnap de. 11 órakor 

Évvégi Istentisztelet a Magyar Házban
  Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Istentisztelet után ebéd vasárnaponként
a Marsdeni magyar Házban 150 Fourth Ave.

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

December 26-án de. pénteken 11 órakor 
Karácsonyi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség

Gyermekek betlehemes játéka
 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.

Istentiszteletek NSW/ACT 
December 25-én:  Strathfield  11:30  Igét hirdet: 

Péterffy Kund
Az Istentisztelet helye: Carrington Ave. — Uniting 

Church
— Úrvacsorai Közösség — KARÁCSONY —
December 28-án:  Strathfield 11:30  Igét hirdet: 

Péterffy Kund
Az Istentisztelet helye: Carrington Ave. — Uniting 

Church

Adelaide-i Karácsony
December 25-én csütörtök 11 óra: Karácsonyi 

Istentisztelet
Úrvacsora Közösséggel, majd szeretetvendégség.
December 28-án vasárnap: Óévi Istentisztelet 11 

órától
Január 4 vasárnap: Újévi Istentisztelet 11 órától
Szabó Attila Nt.

KARÁCSONYI ÜNNEPI 
ISTENTISZTELET

ÚRVACSORA KÖZÖSSÉG

December 25-én 11 órakor
A Magyar Református Templomban
121 St. Georges Road North Fitzroy

(az Edinburgh Parkkal szemben) 
112 villamos a Collin Street-rôl a 20. megálló

Igét hirdet Nt. Dézsi Csaba
Istentisztelet után a templom melletti Bocskai 

Nagyteremben (Watkins St. bejárat)

ÜNNEPI EBÉD
Mindenkit szeretettel várunk

DECEMBERI ÉS JANUÁRI 
RENDEZVÉNYEK:

December 25-én de. 11 óra: Ünnepi Karácsonyi 

Istentisztelet

Úrvacsora Közösséggel magyar és angol nyelven

December 31-én este 6 óra: Évzáró Istentisztelet

Kucharszky Zoltán vendég lelkipásztor Erdélybôl

Január 1-jén Újévi Istentiszelet vendég lelkipásztor-

ral Kucharszky Zoltánnal Erdélybôl.

Január 25-én de. 10 órától: Piknik és szabadtéri 

Istentisztelet Silvanban

 BRISBANE és ROBINA
2014. december 28-án vasárnap de. 11 órakor 

Évvégi Istentisztelet a Magyar Házban

  Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.

December 26-án de. pénteken 11 órakor 
Karácsonyi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség

Gyermekek betlehemes játéka

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház 
viktoriai kerülete

Áldásos, szeretetteljes 
Ünnepeket és

az Istentôl megáldott
boldog, békés

Új Esztendôt kíván 
tagjainak, hozzátartozóinak, 

honfitársainak
Dézsi Csaba 

lelkész
és Csutoros István 

fôgondnok

Horváth Piroska

Otthon melege... 
Egy régi úrhidai karácsony...

Angyalok sóhaja csilingel a szélben,
tejszínhabos felhôk táncolnak az égen,
porcukrot hintett a csoszogó karácsony,
hideg lesz az éjjel - behúzom kabátom,

eszembe jut most sok varázslatos emlék,
hóangyalt formáltam kristályhóban - nemrég,
úgy siklott a szánkó, rózsás volt az arcom,
mákos hókiflivel volt tele a markom,

kinn a barátokkal hógolyót dobáltam,
finom kalács sült a parányi konyhában,
édesanyám, drága, keverte a krémet,
elôttem van most is - gyönyörû csendélet...

Nagyanyámék háza kis falum szívében,
benne volt a minden kalácsnak ízében,
otthonnak melege átjárta a csontom,
repült velünk a szán - lefelé a dombról,

templomunk árnyéka vigyázta a léptünk,
az sem bántuk, hogyha kikopott a térdünk,
boldog kacagásunk virgonc széllel reppent,
ócska, régi szánkónk jó nagyokat reccsent...

Hol a régi szánkó - hol vagytok barátok -
belôletek azért egy-kettôt találok,
templomunk árnyéka rávetül a házra,
emlékszem a régi karácsonyi lázra!

Legyen most is áldott e gyönyörû ünnep,
legyen újra kedves megfáradt szívünknek,
sok szép régi emlék soha nem fakulhat -
békés, szép karácsonyt kívánok falumnak!
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Kedves ausztráliai 
magyar testvéreim!

Sikerült, talán életem legnagyobb 
meglepetésében részesítenetek, vala-
mi olyasmiben, amit szinte nem is me-
rünk elhinni. Nagylelkûen megajándé-
koztátok gyermekeinket, számunkra 
nagyon nagy összeggel. Nagyon jókor 
jön ez a támogatás, mert lassan kezd 
beérni munkánk gyümölcse. Egyre 
több diákunk végzi el sikeresen a kö-
zépiskolát, és indul el lelkesen, bátran, 
hogy fôiskolán, egyetemen, tovább ké-
pezze magát. Úgy gondoltuk, hogy ezt 
a tôletek kapott összeget a bankban 
lekötjük, és a kamatból havi 50 Euró 
ösztöndíjat biztosítunk az árvaháza-
inkból kinôtt, tovább tanulni akaró 
fiataloknak. Úgy gondolom, hogy így 
tudnánk a gyerekek szívébe egy hosz-
szú távú kötôdést kialakítani az auszt-
ráliai magyar testvérekkel, hisz min-
den hónapban, az ausztrál-magyar 
alapból kapnának támogatást. Bárbay 
Miklós, Rezsô ösztöndíj lesz a neve, 
az örökbehagyó emlékére.

Hálás szeretettel szeretnénk beszá-
molni a Szent Ferenc Alapítvány jelen-
legi helyzetérôl: huszonegy éve mûkö-
dik az Alapítványunk, ez idô alatt, 
több, mint 5000 gyereket fogadtunk 
be, közülük több, mint 2600 kirepült. 
Örömmel mondhatom el, hogy akár-
csak a földbe vetett búzaszemek, ôk is 

KRÓNIKA
tízszeres, ötvenszeres és néhányan 
közülük százszoros termést hoztak, 
sokuknak szép családjuk van, többen 
vannak olyanok, akiknek már három-
négy gyerekük is van. Jelenleg 82 
helységben, 2380 gyereket gondozunk. 
Ôk mindannyian kosztot, ruhát, tan-
szert kapnak tôlünk, közel a gyerekek-
nek fele nagyon ritkán jár haza, a 
nagyobbik fele, Istennek hála tartja a 
kapcsolatot a rokonokkal, szülôkkel. A 
román állam nemcsak értékeli a mi 
erôfeszítéseinket, hanem anyagilag is 
támogatja, most már örömmel mond-
hatjuk el, hogy havi kiadásainknak 
közel fele, hivatalos állami forrásból 
fedezhetô.

A 78 házból, 2 ház születésében az 
ausztráliai magyar testvéreink jósága, 
szeretete, döntô szerepet játszott. 
2009-ben volt szerencsém Ausztráliába 
látogatni, és az akkor nagylelkûen ne-
kem juttatott adományokból, sikerült 
megvásárolni egy elhagyott iroda 
helységet Szárhegy határában. Az 
évek alatt sikerült ezt az épületet fel-
újítani, és így jelenleg ebben a házban 
40 gyermek lakik, él négy szociális 
családban, négy kedves nevelôvel, 

kot-lómamával. Amikor Ausztráliában 
voltam, sikerült megismerkedni Ja-
kabfy Sándor bátyánkkal, aki nagy-
lelkûen az ô házának örökösévé tette a 
gyermekeinket. Így halála után, sike-
rült értékesíteni a Sydney-i testvéreink 
jóvoltából ezt az ingatlant, amiért 
nekik is nagy hálával tartozunk, és az 
átutalt pénzbôl elkészült a borszéki 
Szent Miklós otthon. Borszéken az 
építkezéseket éppen csak befejeztük, 
de remélem, hogy karácsonyra már 
képesek voltunk befogadni az elsô, 
ajtónkon kopogtató, bajban lévô gyer-
meket. Ez a két konkrét ház, és most ez 
az Ausztráliai Magyar Ösztöndíjalap, 
mely a felnövekvô gyermekeink to-
vábbtanulását segíti, hirdeti a Kárpát-
medencében, hogy a hazájuktól elsza-
kadt, messzire sodródott magyar test-
véreink ragaszkodnak a szülôföldjük-
höz, jó lelkûek, és képesek megosztani 
testvéri szeretettel mindazt a jót, amit 
a Jóisten nekik ott az idegenben aján-
dékozott. Az ausztráliai magyarok 
ezen szép mûvei, a szeretetnek, testvé-
ri ragaszkodásnak nagykövetségei, 
egy darab Ausztrália a Kárpát-meden-
cében.

Nagylelkû adományotok nemcsak 
anyagi távlatokat nyit a gyermekeink 
számára, hanem érzelmileg is lendíti 
ôket, mert segítségetek minden szónál 
szebben mondja el, hogy az árva gyer-
mek is értékes, hogy neki is helye van 
népünk nagy családjában. Biztosra 
veszem, hogy nagylelkû adományotok-
ból, öntudatos, jól képzett, boldog 
magyar emberek bonthatnak szárnyat 
itt, a Kárpát-medencében.

Még egyszer Isten fizesse nagylelkû-
ségeteket, és nagy-nagy szeretettel 
hívlak, hogy látogassátok meg a mi 
családunkat!

* * *

Istennek legyen hála a borszéki épít-
kezésnek a végére értünk! A kivitele-
zôkkel a kiadásokat lenulláztuk, a ház 
a miénk, nem tartozunk senkinek sem-
mivel, csak kölcsönös szeretettel!! 

Indulhat e csodás völgyben a életet 
szolgáló csendes munkánk,  a gyermek 
védelem, természetesen ha lesz rá 
engedélyünk, mert most papírból is fel 
kell építeni a gyermekvédelmi ott-
hont! Áldom a szent naivságot!! A 
kilencvenes évek elején mikor az elsô 
gyerekeket magamhoz öleltem, ha 
tudtam volna, hogy ennyi papír, enge-
dély kell ahhoz, hogy egy tányér levest 
adhassak egy gyereknek, lehet, hogy 
megtorpantam volna! 
December 21-én, ezen a szép va-

sárnapon, a borszéki templomban a 
szentmiseáldozatban, jó Isten gond-
viselô szeretetét megköszöntem! 
Szeretettel, tíszta szívvel imádkoz-
tam mindazokért, akik részt vettek 
e szép ház születésében! Ez a vasár-
nap a hála és a köszönet napja volt, 
ezért alázattal kérlek, hogy egy 
imát ti is mondjatok el, hogy a nagy 
munkát, mit elkezdtünk Székelyföld 
északkeleti csücskébe a bajbanlévô 
gyermekek javára, szépen folytatni 
is tudjuk!
Szeretettel, Csaba t.

***

Szeretném hálás köszönetemet 
kifejezni a hûséges támogatóinknak:

Buzy I., Hanna Prekop + szülô, Kiss 
Olga +szülô, Dr G. Nagy, Krepler 
Antal, N/N, a melbournei holland kato-
likus közösség. Ha valakit véletlenül 
kifelejtettem volna elnézést és kérem 
jelezze..

Nagyon szépen köszönöm minden-
kinek aki az erdélyi gyerekeket támo-
gatja a Szent Ferenc Alapítványon ke-
resztül. Egyben szeretnénk innen ke-
gyelmekben gazdag, áldott, szent Ka-
rácsonyt kívánni és egy boldog, békés 
új esztendôt Csaba testvér, a mun-
katársak, a gyerekek és a magam ne-
vében is.

Szeretettel Eszter
dr Kalotay Eszter

Angyalváró ünnepséget 
rendeztek Böjte Csaba 

árváinak
A Böjte Csaba által létrehozott dévai 

Szent Ferenc Alapítvány angyalváró 
ünnepséget rendezett a parajdi só-
bányában, amelyen mintegy 2600 gye-
reket láttak vendégül. A rendezvényen 
részt vett Herczegh Anita, Áder János 
köztársasági elnök felesége, aki sza-
loncukrot hozott a gyerekeknek.

A sóbányában összegyûlt mintegy 
2600 gyermek ujjongva fogadta a sza-
loncukrot és a Baptista Szeretet-
szolgálat cipôsdobozokba csomagolt 
ajándékait, valamint hallgatta a csík-
szeredai Role együttes által elôadott 
karácsonyi dalokat. “Adventkor az a 
legszebb ha olyan gyermekekre gon-
dolunk, akiknek az év során nem sok 
ajándék jut. Megpróbáltunk egy kis 
örömöt, ajándékot hozni” - nyilatkozta 
a közmédiának a rendezvény után 
Herczegh Anita.

Hozzátette, amikor az ember elôször 
tesz látogatást a Szent Ferenc Ala-
pítvány valamely otthonában, a szíve 
szerint hazavinné az ott nevelkedô 
gyermekeket. “Jó látni, hogy Böjte 
Csaba otthonaiban melegséget, sze-
retetet, figyelmet kapnak.” Csaba test-
vér elmesélte, hogy honnan fogadta be 
a gyerekeket, milyen körülmények 
között éltek. “Évek múlva egészséges, 
életre való, boldog emberként talál-
kozom velük” - mesélte az otthonokban 
nevelkedô gyermekhez fûzôdô élmé-
nyeit Herczegh Anita. 

Szilágyi Béla, a Baptista Szeretet-
szolgálat alelnöke az MTI-nek el-
mondta, immár kilencedik éve hozzák 
a cipôsdoboz-ajándékokat a Böjte Csa-
ba otthonaiban nevelkedô gyerme-
keknek a Székelyudvarhelyhez közeli 
Parajdra. Hozzátette, örömmel tapasz-
talják, hogy egyre inkább mozga-
lommá válik a cipôsdoboz-ajándék 
készítése, adományozása Magyaror-
szágon. 

Hozzátette, a budapesti Deák téren 
felépített “cipôsdobozvárból” futó-
szalag viszi az ajándékokat az ottani 
raktárba, ahonnan naponta négyszer 
kell elszállítani a dobozokat. A szer-
vezés ellenére az elmúlt napokban 
sorba kellett állniuk az ajándéko-
zóknak. Hozzátette, idén mintegy 50 
ezer ajándékdobozt gyûjtenek be és 
adnak át. 

A parajdi rendezvényen betegsége 
miatt nem vehetett részt Böjte Csaba. 
“Imádkozunk, hogy mielôbb meg-
gyógyuljon, mert nagy szükségünk 
van rá” - jelentette ki Kovács Ágnes 
fôszervezô. A Bihar megyei szé-
kelyhídi gyermekotthon vezetôje az 
MTI-nek elmondta, a Szent Ferenc 
Alapítvány otthonaiban nevelkedô 
gyermekek mellett tíz közeli plébánia 
gyermek hívei is meghívást kaptak az 
angyalváróra.
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Halkábítás

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. A jól futó hátastevét, 2. 
Macbeth, Othello, Falstaff, 3. Várko-
nyi Zoltán, 4. Offenbach Hoffmann 
meséi c. operájáé, 5. Az ulmi székes-
egyház, 161 m. magas, 6. Vízképzés, 
7. A rangonaluli házasságot 8. Egyen-
értékû, egyforma, azonos, 9. Antony 
van Leeuwenhoek, 10. Oszthatatlan.

E heti kérdéseink:
1. Ki a szerzôje a Jézus és a kufárok c. 

kórusmûnek?
2. Hogyan nevezik idegen szóval a 

viaszszobrot?
3. Milyen színekbôl álla francia 

trikolór?
4. Melyik évben készült az elsô ma-

gyar film és mi volt a címe?
5. Mi a legmagasabb csúcsa Német-

országnak?
6. Mit talált fel King Gillette ameri-

kai kereskedô 1902-ben?
7. Hogy nevezzük a nadragulya mér-

gezô alkaloidját?
8. Melyik a leghoszabb távú egyéni 

téli olimpiai versenyszám?
9. Melyik római császárról írt re-

gényt Kosztolányi Dezsô?
10. Hány éves egy balzaci korú nô?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Nem mindegy...

hogy vízibusz vagy buzi visz,
hogy mögöttem vagy nem öttem 

mög,
hogy teniszpálya vagy pénisz tája,
hogy rovarszervet ivartalanítani 

vagy ivarszervet rovartalanítani,
hogy mire fekszel: nedves kôre vagy 

kedves nôre,
hogy helyet cserélni vagy csehet he-

rélni,
hogy vörös szalag vagy szôrös valag,
hogy véres párbaj vagy páros vér-

baj,
hogy köhögve röpülsz vagy röhögve 

köpülsz.
* * *

Munkahelyén levelet kap egy férfi, 
elolvassa, majd elsápad.

Kollégája együtt érzôn megkérdezi 
tôle:

--- Rossz hír?
--- Igen. Valaki azt írja, hogy ha még 

egyszer randevúzom a feleségével, 
megöl.

--- Barátom, én a helyedben békén 
hagynám a nôt!

--- Igen én is úgy gondolom, hogy nem 
éri meg. Csak az a gond, hogy a levél 
névtelenül jött!

* * *
Két ember találkozik:
--- Lécci add kölcsön a fekete öltönyö-

det, mert meghalt a nagyapám!
--- Persze, természetesen, vidd csak.
Néhány hét múlva megint találkoz-

nak:
--- Jó lenne, ha vissza adnád az öltö-

nyömet!
--- Hülye vagy? A nagyapámon van.

* * *
A kerületi rendôr parancsnok szól a 

beosztottaknak:
--- Holnap szépen öltözzenek fel, me-

gyünk a Figaró házasságára.
Másnap a rendôrök kiöltözve meg-

jelennek, csokrokkal, tortával.
A parancsnok ordít rájuk:
--- Barmok, operára megyünk, nem 

lakodalomba.
Az egyik beosztott megszólal:
--- Most maga ordibál? Hiszen a 

múltkor maga jött gumicsizmában, 
pecabottal a Hattyúk tavára?

* * *
Angliában egy csavargó bekopog a 

„GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY” nevû 
fogadóba. Egy nô nyit ajtót, akitôl 
megkérdi:

--- Nem adna valami ennivalót?
--- Nem. --- mondja a nô és becsapja az 

ajtót.
A férfi ismét bekopog, s mikor újra 

meglátja a nôt, azt kérdi:
--- Nem beszélhetnék most inkább 

Györggyel?
* * *

--- Három kicsi süni eltévedt az er-
dôben, rájuk esteledik és az esô is 
elered. Megsajnálja ôket a jótündér.

--- Sünikék, teljesítem három kíván-
ságotokat. Mit kívánsz elsô sünike?

--- Nagyon fázom, nagyon éhes va-
gyok, bárcsak otthon lehetnék! Ott-
honterem.

--- Mit kívánsz második sünike?
--- Nagyon fázom, nagyon éhes va-

gyok, bárcsak otthon lehetnék! Ô is 
otthonterem.

--- És te harmadik sünike mit kí-
vánsz?

--- Nagyon fázom, nagyon magányos 
vagyok, bárcsak itt lennének a test-
vérkéim!

* * *
Egy újgazdag orosz megy a fogor-

voshoz. Az megnézi a fogakat, majd 
megszólal:

Nem tudtam eldönteni, jó vagy rossz 
hír-e, hogy december közepétôl már 
nem vásárolható élô hal a boltokban. Az 
elárusítóhelyeken csak kábítást követô-
en adhatják el a halakat. A Földmû-
velésügyi Minisztérium közleménye 
szûkszavú volt, nem tért ki arra, hogy a 
rendelet halbarát, halászbarát vagy ha-
lászlébarát szempontból született-e.

Magam ugyan nem vettem élô halat 
sohasem, de ismerek olyanokat, akik 
viszont rendszeresen, sôt, azt is tudom 
róluk, hogy eléggé el nem ítélhetô mó-
don a fürdôkádban tartották a szenteste 
vacsorájára szánt állatot. Higiénés 
szempontból ettôl a megoldástól már 
gyerekkoromban egész családom ide-
genkedett, bár a kérdés erôsen akadé-
mikus volta letagadhatatlan, hiszen 
komfort nélküli kétszoba-konyhás lakás-
ban laktunk.

Nem segített a különös rendelet homá-
lyának eloszlatásában a következô mon-
dat sem: „Eladni csak olyan kábítást 
követôen szabad, amellyel biztosítható, 
hogy a hal az eszméletét nem nyeri 
vissza.” De ki ellenôrzi azt, hogy a vevô, 
miután távozott a piacról, és már a 
kocsijában vagy a buszon ül, hogy az 
általa megvásárolt hal visszanyeri-e 
öntudatát, vagy sem? Faji jellegzetes-
ségei miatt szólni nem fog, az bizonyos. 
(Nagyon bízom abban, hogy André 
Goodfriend és hazai liberális barátai 
nem olvasnak ki e mondatomból kódolt 
fajelméletet, s nem szerkesztenek ki 
2015-ben az amerikai külügyminiszté-
rium jelentésében.) S a vásárló vajon 
meg tudja-e állapítani a szatyrában 
megbúvó halnak egyetlen farokmozdula-
tából, hogy az visszatérô energiáinak 
életjele volt-e, vagy a maga módján így 
intett végsô búcsút a világnak?

Közeledik a karácsony, és meglehet, 
több áhítattal, de legalábbis komolyab-
ban illene várni. De ehhez az is szüksé-
ges lenne, hogy a kényszeres rendelet-
gyártást függesszék fel azok, akik úgy 
érzik, akkor dolgoznak, ha mindennap 
rontanak kicsit a közérzetünkön. Valami 
szebb karácsonyi ajándékra számítana 
ez az ország, mint internetadóra, úthasz-
nálati díjra Budapest vonzáskörzetében, 

kötelezô drogtesztre, vasárnapi zárva 
tartásra, kafetériamegadóztatásra. Jel-
lemzôen ezekbôl az internetadót vissza 
kellett vonni, a drogtesztet enyhíteni, a 
kafetériaadóztatást mérsékelni. Vala-
hogy úgy gondolná az elkábított halak 
elkábítatlan vásárlója, hogy rendeletet 
hozni, sôt, arra javaslatot tenni is csak 
hosszas gondolkodás, tapasztalatszerzé-
sek, felmérések, hatásvizsgálatok után 
érdemes. Sokkal kisebb blamázs az, ha 
egy rendelet nem két, hanem hat hónap 
alatt születik és szavaztatik meg, mintha 
meghozatala után akár tüntetések, akár 
a józan ész hatására azt vissza kell 
vonni, vagy enyhíteni kell. Nem segít a 
karácsonyi békés hangulat kialakításá-
ban, ha a hatodik (!) ciklusát kezdô bu-
daörsi független polgármester arról be-
szél a tévében, hogy semmilyen 
egyeztetésbe nem vonták be, holott von-
záskörzet lévén, az ottani lakosságot 

közvetlenül érinti az általa „tisztességte-
lennek, károsnak és végrehajthatatlan-
nak” tartott útdíj. Sem az, hogy az óbudai 
fideszes polgármester szerint a Megyeri 
híd fizetôssé tétele újabb közlekedési 
problémákat fog okozni.

Egy jobboldali tévécsatorna mûsorá-
ban az egyik közgazdász az internetadó 
bevezetése ellen tiltakozó tüntetésekre 
azt mondta, ez végül is felfogható tár-
sadalmi egyeztetésnek is. Erre azért ne 
vegyünk mérget. A társadalmi egyez-
tetés és a tüntetés közti számos különb-
ség egyike éppen az, hogy az elôbbivel 
az utóbbi kiküszöbölhetô. Tanácsosabb 
tehát beiktatni a társadalmi egyeztetést, 
mintsem hogy késôbb mandátumokkal 
kelljen fizetni a mulasztásokért.

Körmendy Zsuzsanna
(Magyar Nemzet)

--- Önnek gyönyörû aranyfogai, 
ezüsttömései vannak, mit csináljak 
velük?

--- Hogyhogy mit, szereljen be egy 
riasztót!

* * *
--- Tényleg otthagyott a férjed?
--- Tényleg, anyukám.
--- Biztos egy nô miatt...
--- Igen.
--- És ki az a nô?
--- Te vagy, anyukám.

* * *
A pontykislány úszkál a mamájával a 

folyóban, mikor felbukkan mellettük 
egy csillogó, fényes csali.

--- Nézd, mama, milyen szép valami, 
mi lehet ez?

Mama: --- Megmondom én neked 
hogy ez mi, kislányom, ez a kicico-
mázott szemét csalta el az apádat!!

* * *
--- Mindig aggódom, amikor hétvégé-

re elmész a haverjaiddal --- mondja a 
csinos, fiatal feleség a férjének.

--- Ne aggódj, drágám, hamarabb 
visszajövök, mint gondolnád - nyugtat-
ja a férj.

--- Hát éppen ez az!
* * *

--- Fiatalember --- mondja a jósnô a 
gömbbe nézve ---, azt látom, hogy ön 
hamarosan megnôsül. De látok a 
közelében egy nôt is, aki ezt minden-
áron meg akarja akadályozni.

--- Igen --- bólogat a vendég ---, az 
nyilván a jelenlegi feleségem.

* * *
Fiú a barátnôjének:
--- Akkor is szeretnél, ha az apám nem 

hagyta volna rám ezt a nagy vagyont?
--- Jaj, te csacsi! Csak nem gondolod, 

hogy érdekel, ki hagyta rád a pénzt?
* * *

Az idôs professzortól megkérdezik, 
mi a hosszú élet, a jó egészség és nagy 
munkabírása titka?

--- Végtelenül egyszerû a recept --- 
mosolyog a professzor. --- Egy kiadós 
pihenés minden ebéd után.

--- Mindig lefekszik aludni?
--- Nem én, hanem a feleségem.

* * *
Isten felhívja szépen sorban az em-

bereket az egekbe egy kis kirán-
dulásra. Mindenki kap egy kocsit, an-
nak megfelelôen, hogy mennyire volt 
jó családtag.

Kérdi az elsôt, hogy mi a bûne:
--- Nyolcszor csaltam meg a felesége-

met. --- mondja.
Na jó, ô kap egy Trabantot.
A másodikra kerül a sor:
--- Hatszor csaltam meg a felesége-

met, de megbántam.
Na jó, kap egy zsigát.
A harmadikat is megkérdezi:
--- Én még soha nem csaltam meg a 

feleségemet, bár éreztem már kísér-
tést.

Na jó, akkor ô kap egy BMW-t. Ez így 
megy tovább szép sorban, míg meg 
nem telik az ég.

Közlekednek az emberek, mikor egy-
szer a trabantos és a zsigás arra lesz 
figyelmes, hogy a BMW-s zokog a szép 
kocsiban.

--- Mi a baj, miért sír? Hiszen egyszer 
sem csalta meg a feleségét.

--- Igen, de az elôbb láttam az asszonyt 
egy rolleren.

* * *
--- Mi történik ha egy nôs ember azt 

álomodja hogy nôtlen?
--- Nagy csalódás éri amikor feléb-

red.

Tiltsák ki Junckert az USA-ból!
Tisztelt Egyesült Államok, kedves 

Amerika!
András vagyok Magyarországról, s 

a druszám, a zölddossziés Horváth 
András sikerén felbuzdulva írok 
Önöknek. Egyenes leszek: azt kérem, 
nem magyarként, hanem legelsôsor-
ban EU-polgárként, hogy tiltsák ki az 
országukból Jean-Claude Juncker 
urat, az Európai Bizottság elnökét --- 
mert épp körbelengi személyét a fék-
telen adóügyi korrupció híre, árnyé-
kának a gyanúja. Az én jó Horváth 
Bandi barátom esete óta tudom, hogy 
a magunkfaja kisember hangja bizto-
san elhallik az Önök távoli fülébe --- s 
nem csak elhallik, fel is erôsödik, 
olyannyira, hogy Önök aztán ránk 
hivatkozva védik meg a demokráciát 
minálunk, s reményeim szerint szerte 
Európában.

Idézzem csak fel, mivel is aratott si-
kert az én drága druszám, és minderre 
hogyan adtak Önök bölcs, csattanós, 
sôt, kimondom: jogállami választ!? 
Magyarországon a nép utál adózni s 
kiváltképp utálja az APEH-ot, amely 
már NAV, de a lényeg, hogy az 
adóhivatalt. Erre jött Horváth András, 
felemelt egy zöld dossziét, és azt 
mondta, itt a bizonyíték, hogy korrupt 
az egész NAV; ez a szervezet tehet 
arról, hogy honfitársaink évi 1000 
milliárd forintot csalnak el az általános 
forgalmi adón. A zöld dossziét ki sem 
kellett nyitnia Andrásunknak, Önök 
ráéreztek, hogy igazat beszél, kitiltot-
ták a NAV-vezérkart az országukból, 
oszt jó napot.

Engedjék meg, hogy mondjak valami 
durvábbat. Van egy ország a kontinen-
semen, úgy hívják, Luxemburg. Alig 
nagyobb, mint a mi legkisebb területû 

megyénk, Komárom-Esztergom, és 
mindössze félmillióan lakják. Ennek 
az országnak volt 1989-tôl 2009-ig 
pénzügyminisztere s közben 1995-tôl 
2013-ig miniszterelnöke is az a Jean-
Claude Juncker, akit lesznek szívesek 
percek múlva kitiltani az Egyesült 
Államokból. A brit sajtó az önök nyel-
vén ír, úgyhogy könnyen elolvashatják, 
mi a baj ezzel az országgal. Nem csak 
az, hogy adóparadicsomként mûköd-
tette Juncker úr. Hanem hogy több 
száz világcéggel titkos szerzôdést is 
kötött arról: ha Luxemburgon keresz-
tül folyatják át a bevételeik egy részét 
--- miközben fizikailag le sem kellett 
telepedniük a miniállamban --- még 
paradicsomibb adóállapotok közt talál-
ják magukat. Ez nem nemzetközi adó-
tervezés, hanem titkosított adócsalás, 
amelynek én, mint európai polgár, 
kifejezett kárvallottja vagyok. Tudom, 
bizton tudom, hogy Önök legalább 
ugyanolyan szigorral fognak lesújtani 
Junckerre, mint a magyar Vida Ildi-
kóra --- és az sem csökkenti majd 
elszántságukat, hogy a luxemburgi 
adóoptimalizálók között olyan ameri-
kai vállalatok szerepelnek, mint a Pep-
siCo, az Apple vagy az Amazon.

Persze tudom, hogy a fenti tények 
nem elegendôk Juncker kitiltásához, 
ezért felajánlom az én zöld dossziémat 
--- vastagabb, mint Horváth Andrásé! 
---, amely dugig van bizonyítékokkal. 
Ezt Önök tudják, és látatlanban el is 
hiszik. Kérem, jelezzék tehát, hogy 
mikor, milyen tüntetésen emeljem a 
magasba a mappámat! Ígérem, nem 
nyitom ki soha, hiszen addig értékes 
egy zöld dosszié, amíg csukva van és 
vádolni lehet vele.
Tehát?
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Nincs nagyobb erô a 
szeretetnél

Olimpiai bajnoki címe mellett több 
mint tizenöt érmet gyûjtött világver-
senyeken Köteles Erzsébet. Az egy-
kori tornász novemberben ünnepelte 
kilencvenedik születésnapját. Majd-
nem atléta lett, s egy súlyos baleset 
után az is felmerült, hogy amputálni 
kell a lábát. Szerencsére felépült, és 
sok örömöt szerzett a sportot szeretô 
embereknek. Most ôszinte érdeklôdés-
sel várta kérdéseimet.

–– Mi a hosszú élet titka?
–– Nagy receptet nem tudok mondani, 

csak a saját magam példájával jöhetek 
elô. Azt mondom, legyen jóban magá-
val az ember, és már fiatalon tegyen 
meg mindent az egészsége megôrzésé-
ért. Nagyon fontos, hogy szeresse, 
amit csinál, szeresse a munkahelyét, a 
kollégáit, az embereket, mert a szere-
tetnél nagyobb erô nem létezik.

–– Nagy ünnepség volt a kilencvene-
dik születésnapján?

–– Igen. Mondhatom, hogy nagy cécót 
kerítettek az illetékesek, mert sokak 
mellett felköszöntött a Magyar Olim-
piai Bizottság, a Vasas, a régi társak, 
és este aztán bensôséges vacsorán a 
családom

–– Tudom, hogy mindkét férje meg-
halt. Egyedül él? Ki gondozza?

–– Valóban mindkét férjemet elte-
mettem, de a nevelt fiam, a második 
férjem középsô gyereke mindenben 
segít. Ha kell, orvoshoz visz, ha kell, 
röntgenre, bevásárol, porszívózik. So-
kat köszönhetek neki. Amikor a csípô-
mûtétem elôtti vizsgálatok zajlottak, 
akkor is ô vitt mindenhova. Most a kö-
rülményekhez képest jól vagyok. Feb-
ruárban Gábor Anti az Uzsoki-kór-
házban csípôprotézissel mûtött, és az 
operáció olyan jól sikerült, hogy sem-
mi fájdalmat nem érzek.

–– Elkerülhetetlen volt a mûtét?–– 
Igen. Nem lehetett kikerülni, és én 
nem szerettem volna húzni az idôt. 

Mondtam is Gábor Antinak, essünk 
minél elôbb túl rajta.

–– Olvastam valahol, hogy imádsággal 
kezdi a napjait. Mindig hívô ember 
volt?

–– Igen. Reggel imával kezdem, este 
imával zárom a napot. Erre tanítottak 
a szüleim, s ez végigkísért az élete-
men.

–– Olvastam, hogy gyerekkorában, 
iskolába menet elütötte a villamos. Mi 
történt pontosan?

–– Az édesanyám dohánygyárban 
dolgozott, és nem volt hat fillérje villa-
mosjegyre. Ezért gyalog jártam isko-
lába. Egy pillanatra elkalandoztam, és 
elütött a villamos. Ép bôr nem volt raj-
tam, de a saját lábamon mentem be a 
közeli Margit Kórházba. Borzasztó 
fájdalmaim voltak, és három napig 
eszméletlenül feküdtem. És amikor 
felneszeltem, akkor sem nyugodhat-
tam meg, mert az orvosi konzílium a 

fejem fölött arról beszélt, hogy ampu-
tálják-e a lábamat vagy sem. Szeren-
csére nem amputálták, s picit ennek is 
köszönhettem a tornászkarrierem kez-
detét.

–– Hogyhogy?
–– Három hónapos kórházi kezelés 

után, október közepén mehettem elô-
ször iskolába, és a tornatanárnôm, 
Nagyné Vali néni kérdésére elmond-
tam, hogy egyenesen a kórházból jö-
vök. A tornaóra végén pedig mély, 
bariton hangján közölte, hogy: „Köte-
les, itt marad.” Ott maradtam, ô pedig 
ugráltatott, majd azzal váltunk el, 
hogy minden nagyszünetben tornasze-
relésben jelentkezem nála. Jelentkez-
tem.

–– A tanárnô révén került a Nemzeti 
Torna Egylethez?

–– Igen. És én, a félig meddig székely 
kislány, csókolommal köszöntem az 
érettségi elôtt álló Keleti Ágnesnek. 
Szerencsére tehetséges voltam, és így 
ott ragadtam, és meglehetôsen gyor-
san haladtam elôre.

–– Mikor volt az, hogy úgy gondolta, 
abbahagyja a tornát és inkább atlétá-
nak áll?

–– Fiús gyerek voltam, fára másztam, 
és volt egy igazi atléta a környékünkön. 
Mondanom sem kell, mennyire fel-
néztem rá. Úgyhogy rövid idôre elcsá-
bított az atlétika, de aztán gyôzött a 
józan ész, mert Vali néni, amikor meg-
tudta, hogy mi jár a fejemben, vissza-
parancsolt a tornaterembe.

–– Hogyan élte meg a második 
világháborút?

––– Nagyon nehéz napok, hónapok, 
évek voltak azok. De amikor végre 
befejezôdött az ostrom, amint lehetett, 
újra építkeztünk. Egyre jobban ment a 
torna, és 1948-ban már nagyon erôs 
csapatunk volt az olimpián. Keleti Ág-
nes sérülés miatt ugyan nem lehetett 
velünk, de nélküle is megnyertük a 
csapatversenyt, ám a csehszlovákok 
óvást nyújtottak be, amit elfogadtak, 
így csak ezüstérmesek lettünk.

–– Négy évvel késôbb, Helsinkiben 
szintén kis különbséggel bukták el az 
aranyat. Ott mi történt?

–– Szegény Korondi Margit, aki az 
elôzô nap felemás korláton egyéniben 
aranyérmet nyert, elejtette a buzo-
gányt, így az arany helyett megint az 
ezüst jutott nekünk.

–– A melbourne-i olimpián végre 
sikerült. Arra hogyan emlékszik?

–– Elôször is hálával tartoztunk a kint 
élô magyaroknak, akik elképesztô, 
hihetetlen szeretettel fogadtak ben-
nünket. Nekünk, tornászoknak felaján-
lották, hogy megcsinálják a frizurán-
kat. Kitaláltunk egy újítást a döntôre, 
és a szalagjaink piros-fehér-zöld színû-
ek voltak. De a csarnokban mûködô 
ventillátor nagyon zavarta a szalagok 
mozgatását, ezért Vali néni futásának 
köszönhetjük az aranyérmet, mert a 
gyakorlat kezdete elôtt négy emeletet 
rohant a lépcsôn, hogy leállíttassa a 
mûszakiakkal a ventillátort. Sikerült. 
Végre nyertünk!

–– A melbourne-i olimpiát 1956-ban 
rendezték, s elôtte itthon, október 23-
án kitört a forradalom. Arról milyen 
emlékeket ôriz?

–– Nagyon rossz emlékeim vannak. 
Már akkor itt laktunk a családommal a 
XI. kerületben. Amikor bejöttek az 
oroszok, a Móricz Zsigmond körtér 
felôl egy tank belôtt a mi lakásunkba, a 

gyerekeket úgy menekítettem át a 
másik szobába, egyébként meg a 
féltve ôrzött vitrinem is pozdorjává 
tört.

–– Olimpiai bajnok, több mint tizenöt 
érmet ôriz, ami nem kevés. Mégis 
megkérdezem: van valami hiányérze-
te, van, amit nem sikerült elérnie?

–– Különösebb hiányérzetem nincs. 
Olimpiai bajnok vagyok, és mindig 
igyekeztem a tehetségemet a lehetô 
legjobban kiaknázni. Talán csak azt a 
két olimpiát sajnálom, ahol nüanszokon 
múlott az aranyérem.

–– Pályafutása befejezése után test-
nevelôként dolgozott. Azt is élvezte?

–– Igen. Ott is volt sikerélményem. 
Három diplomám van: mûvészi tor-
nász, szertornász és a testnevelô ta-
nári. Itt, a XI. kerületben sok olyan 
gyereket oktattam, aki késôbb sokra 
vitte. Említhetném Hunyady Emesét, 
aki mûkorcsolyázó szeretett volna 
lenni, ám én ajánlottam az anyuká-
jának, mivel picit kötöttek Emese 
izmai, legyen inkább gyorskorcsolyázó. 
Az lett, az meg már más kérdés, hogy 
Emese osztrák színekben lett olimpiai 
bajnok. És mondhatnám a teniszezô 
Taróczy Balázst vagy a hokis La-

dányi testvéreket.
–– A magánéletérôl keveset tudunk.
–– Nem hiszem, hogy a magánéletem 

másokra is tartozna, bár nincs mit 
szégyellnem vagy titkolnom. Ahogy 
mondtam az elôbb, két férjem volt. Az 
elsôvel huszonhat évet éltünk együtt, 
és két fiam született. Sajnos a na-
gyobbik harminchat évesen, három év 
kemény küzdelem után szklerózisban 
meghalt. A kisebbik, Laci ifiválogatott 
vívó volt, de nem vették fel a Testne-
velési Fôiskolára. A lényeg az, hogy 
Kanadáig szaladt, ma is ott él. Három 
unokával ajándékozott meg, kettô már 
nôs, a harmadik pedig most készül 
férjhez menni. Egyébként Laci fiam is 
itt állt a betegágyam mellett a februári 
nagy mûtétemkor.

–– Figyeli még a tornát?
–– Hogyne, amit lehet, megnézek a 

tévében.
–– Lesz olyan sikeres a magyar tor-

nasport, mint az önök idejében volt?
–– Reménykedem, hogy Magyar 

Zoltán elnökké választásával és Guc-
zoghy György belépésével fordulat 
következik be tornasportunkban. Elsô-
sorban a lányoknál. Én legalább egy 
kis részsikert szeretnék még megélni.

2–1-re elverte a 

Debrecen az MTK-t
A címvédô Debrecen hazai pályán 2–

1-re legyôzte az MTK együttesét a 
labdarúgó NB I 17., idei utolsó for-
dulójának zárómérkôzésén.
Kondás Elemér együttese rosszul 

rajtolt a szezonban, most azonban so-
rozatban ötödik gyôzelmét aratta. A 
fôvárosiak a vereségük ellenére a ta-
bella második helyén tölthetik a telet.

FTC---Pápa 2-0
Honvéd---Gyôr 0-2
Pécs---Puskás 0-1
Dunaújváros---Videoton 1-4
Haladás---Kecskemét 3-1
Paks---Ny.háza elhalasztva
Diószyôr---Újpest 2-1
Debrecen---MTK  2-1

Beteljesült a 
szurkolók álma: 
marad Dárdai

2015. november 30-áig marad a ma-
gyar labdarúgó-válogatott szövetségi 
kapitánya Dárdai Pál –-- jelentette be 
az MLSZ alelnöke Budapesten. A ka-
pitány Berzi Sándor közlése szerint a 
három Eb-selejtezôn nyújtott kiemel-
kedô munkájával érdemelte meg az 
MLSZ bizalmát, de a folytatáshoz 
ugyanígy kellett Dárdai Pál, aki „kapi-
tány akart maradni”, és Michael Pre-
etz Hertha-vezetô --– Dárdai korábbi 
csapattársa –--, aki Csányi Sándor 
MLSZ-elnökkel megállapodott a „min-
denkinek megfelelô” megoldásról.

Korábban felmerült, hogy külföldi 
kapitány veszi át a stafétát, és két 
szakemberrel jelentôs elôrehaladást is 
elért az MLSZ, de mivel Dárdai 
kapitánykodásának egyszer vége lesz, 
róluk többet nem szeretne mondani a 
szövetség.

Dárdai Pál eddig ingyen vállalta a 
feladatot, most azonban szerzôdést köt 
vele az MLSZ, így illetményt fog kap-
ni, ugyanakkor elsôdleges munkahelye 
Berlin marad. Videoüzenetében rész-
letesen beszél arról, mire jutott a 
feleségével a megbeszélések során, és 
arról is, miként beszélték át a dolgot 
nyolcesztendôs fiával.

A válogatott terveirôl kiderült, a ta-
vaszi, görögök elleni Eb-selejtezô elôtt 
nem lesz várhatóan felkészülési talál-
kozó, de a finnek elleni, júniusi mér-
kôzést megelôzôen több ideje lesz 
együtt a nemzeti csapatnak. 

Ez kell Brazíliának, 
nem a futball-vb

Ha a dohai rövidpályás úszó-vb utolsó 
elôtti számában nem a brazilok 4100-
as vegyes váltója nyer a reményte-
lennek tetszô 1-es pályáról, válogatot-
tunk még zajosabb siker után térhetett 
volna haza Katarból, de persze így 
sincs okunk panaszra a Hamad Vízi-
központban történtek után.

Elvégre a zárónapon napon amúgy 
négy elsôséget begyûjtô Brazília (7 
arany, 1 ezüst, 2 bronz) mögött Ma-
gyarország a valaha volt legjobb sze-
replését jegyezve 6 arannyal, 3 ezüst-
tel és 2 bronzzal a második helyen 
végzett az éremtáblán. Ki hitte volna 
még az év elején, hogy a brazilok 
jobbak lesznek az úszó-vb-n, mint a 
futball-világbajnokságon?

De maradjunk a házunk táján, s ne-
héz lenne vitába szállni a Magyar Úszó 
Szövetség honlapján álló megállapítás-
sal: „Másodikok vagyunk, megelôzve 
az összes nagyhatalmat, beleértve az 
amerikaiakat, az ausztrálokat és a 
kínaiakat is --– azaz elmondható, hogy 
a magyar úszók immár állandósították 
a helyüket a világ élmezônyében. Íme 
az olimpiai ciklus elsô félidejének 
mérlege: 2013-ban a barcelonai vb-n az 
ötödik (3-1-1), a herningi rövidpályás 
Európa-bajnokságon a második (5-3-
2), 2014-ben a berlini nagypályás Eu-
rópa-bajnokságon a harmadik (5-4-5), 
majd most Dohában a második helyen 
(6-3-2) zárt válogatottunk az éremtáb-
lázaton.”

Megjegyzendô, hogy az Egyesült 
Államok versenyzôi hiába nyerték a 

legtöbb medált Dohában, szám szerint 
tizenhetet, a színeloszlással nehezen 
békülhetnek ki: hat bronz és kilenc 
ezüst mellé csupán két aranyat szerez-
tek, ami az éremtáblán csak a kilence-
dik helyre elegendô. Az ötszörös 
olimpiai bajnok Ryan Lochte különö-
sen bosszús lehet: mindössze a 4200-as 
gyorsváltóval tudott nyerni, emellett 
négyszer második, háromszor pedig 
harmadik lett.

A világbajnokság legjobb versenyzôit 
megilletô trófeákat azok kapták, akik 
a vb elôtt az összetett világkupát is 
megnyerték, azaz a férfiaknál a dél-
afrikai Chad le Clos, a nôknél pedig 
ki más, mint Hosszú Katinka (nyitó-
képünkön), aki ugyancsak átmentette 
a formáját a vb-re. A Vasas verseny-
zôje kilenc egyéni számban indult, 
nyolcszor dobogón állt, s mind a négy 
gyôzelméhez világrekordot társított: 
100 és 200 háton, valamint 100 és 200 
vegyesen, emellett 200 gyorson, 200 
pillangón és 400 vegyesen ezüst-, 50 
háton pedig bronzérmes lett. A 
férfimezônyben amúgy a brazil Felipe 
Franca Silva öt aranyat szerzett, de 
csak kettôt egyéni számban (50 és 100 
mell), hármat váltóban, és a 450-es 
koedukált vegyes váltó még nem iga-
zán elfogadott szám a sportágban, 
ezért is taksálhatták többre Le Clos 
teljesítményét.

Válogatottunkból Gyurta Dániel 
olimpiai és világbajnokhoz illôen gyô-
zött 200 mellen, az eddig hátúszóként 
számon tartott Bernek Péter nem kis 
szenzációt okozva nyerte meg a 400 
gyorsot, s ne feledjük Verrasztó Dávid 
bronzát sem 400 vegyesen. Persze ezt 
a dohai öt napot nehéz is lenne feled-
nünk.

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293



05:00 Csikósok robogón 
és lóháton. Magyar doku-
mentumfilm
05:55 A Jászság festője - 
Gecse Árpád. Magyar 
ismeretterjesztő film  
06:10 LEGENDA Máté 
Péter
07:20 Mága Show   
08:50 Benkó Dixieland 
Band koncert  2/1.: 55 éves 
jubileumi koncert. Legna-
gyobb sikersorozatot elért 
jazzegyüttesünk, a Benkó 
Dixieland Band ezzel a 
koncertjével emlékezik 55 
éves történetére, felidézve 
legnagyobb sikereiket, be-
mutatva legújabb számai-
kat. Azt est szólista vendé-
gei Warren Vaché (USA, 
trombita), Micheller Myr-
till (ének) és Berki Tamás 
(ének). A koncert 2. részét 
május 30-án láthatják.
09:50 Gazdakör 
10:00 Dallamról dallamra 
(1996) Cintányéros cudar 
világ - Mulat az Operett
10:30 Família Kft. Oratio. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:05 Ybl 200   2/1. Rész. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Virtuózok  2. 
középdöntő KICSIK
13:50 Nótacsokor (1998)  
Kovács Apollónia, Nánás-
sy Lajos, B. Tóth Magda, 
Miklóssy József, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara
14:25 Nótacsokor: Miklós-
sy József, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László, Dió-
szegi Irén, Puka Károly és 
zenekara
14:55 Csendül a nóta: Pitti 
Katalin, Kiss Károly, Laka-
tos Miklós és zenekara
15:15 Engedjétek hozzám  
15:25 Így szól az Úr!  
15:35 Református ifjúsági 
műsor  
16:00 Retró kabaré  
16:55 VI. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál (2006) 3. rész
17:55 Nemcsak a húszéve-
seké a világ: Szenes Iván
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport  
19:30 Hazajáró: Keleti-
Beszkidek - Verecke híres 
útján
20:00 Csárdáskirálynő 
(1971) Magyar játékfilm  
Rendezte: Szinetár Miklós. 
Szereplők: Anna Moffo, 
Huszti Péter, Kare Schön-
löck, Latinovits Zoltán, 
Mensáros László, Németh 
Sándor, Psota Irén, René 
Kollo. Edvinnek nevelő-
anyja, Marie-Louise Stázi 
grófnőt szánja jövendőbe-
lijéül, nem törődve azzal, 
hogy ő az Orfeum Csár-
dáskirálynőjét, Szilviát 
imádja. A pompás eljegy-
zésen váratlanul megjele-
nik Szilvia és Bóni gróf is, 
mint "házasok"…Kálmán 
Imre világhírű operettjének 
filmváltozata.
21:45 Budapest Bár - A 
pesti dal története  (2014) 
Magyar zenés film
22:35 Békéscsabai 
Teátrumi Gála 
23:30 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   4/1.
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00:30 Mesélő cégtáblák . 
A Tátra híres szállodái. 
01:00 Híradó   
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Liszt Ferenc: Krisz-
tus - oratórium három rész-
ben (2008) Rendezte: Mis-
pál Attila (tv-felvétel) Sze-
replők: Ráckevei Anna, 
Kántor Katalin, Újhelyi 
Kinga, Ivaskovics Viktor, 
Kiss Gergely Máté, Koz-
ma András, Krémer Sán-
dor, Kristán Attila, Szabó 
Imre. Karácsonyi oratóri-
um; Vízkereszt után; Szen-
vedés és feltámadás. Deb-
receni Csokonai Színház. 
Liszt Ferenc: Krisztus cí-
mű oratóriuma Advent 
utolsó vasárnapján szólalt 
meg a színház nagyszínpadán.  
04:25 Erdélyországban 
van az én hazám... - Portré 
Máté Ottiliáról
05:00 Magyar elsők .  Az 
első magyar szépségkirálynő
05:15 Tálentum: Fekete 
István író - A berki ember
05:45 Balassagyarmat 
kincsei. Horváth Endre 
öröksége. Horváth Endre 
(1896-1954) grafikus, festő-
művész műveit a 30 év fe-
lettiek jól ismerik, bár keve-
sen tudják, hogy ő tervezte a 
jelenlegit meg-előző papír 
10, 20, 50 és 100 Ft-osokat, 
valamint a korábbi pengő 
címletre szóló bankjegyek 
egy részét is. 
06:00 LEGENDA: 
Neoton Família
07:15 Mága Show   
08:45 Benkó Dixieland 
Band koncert 2/2.: 55 éves 
jubileumi koncert
09:40 Gazdakör  
09:55 Büszkeségeink a 
Hungarikumok 4/2.: A 
táncház módszer
10:20 Família Kft. (1993)  
A "menofdéj" Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:05 Ybl 200   2/2. Rész. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli
12:20 Virtuózok  
Virtuózok középdöntő 
NAGYOK
13:55 Nótacsokor (1998)  
Nógrádi Tóth István, Csala 
Judit, Bokor János, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:25 Nótacsokor (2003) 
Bősi Szabó László, Kosáry 
Judit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara
14:50 Csendül a nóta .Pu-
porka András, Sárközi 
Béla és zenekara
15:05 Élő egyház  
15:35 Retró kabaré 
16:30 VI. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál (2006)4. rész
17:30 Nemcsak a húszéve-
seké a világ: Szenes Iván
18:30 Híradó 
18:50 Dunasport 
19:00 Kézilabda 
mérkőzések: Siófok-Vác
20:50 Önök kérték 
21:45 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
22:10 8. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál 2. rész 
23:10 Hogy volt?! (2010)  
"Egy életre szól" - Az 
Omega az MTV-ben 

00:00 Himnusz  
00:00 Mici néni két élete 
(1962)  Magyar játékfilm  
(ff.)Rendezte: Mamcserov 
Frigyes. Szereplők: Kiss 
Manyi (Hangay Mici), Pá-
ger Antal (Gál Alfréd), 
Szokolay Ottó (Bokor 
László), Tóth Judit (Kati, 
Bokor felesége), Mezey 
Mária (Fáncsi), Somogyi 
Nusi (Juliska), Ladomer-
szky Margit (főbérlőnő), 
Fónay Márta (Galambos-
né), Sulyok Mária (Rehák-
né), Szendrő József (Re-
hák Lajos), Zolnay Zsuzsa 
(Polyákné), Kaló Flórián
01:25 Nevem: Szilveszter 
(2001) Riportfilm híres 
magyar Szilveszterekkel
Hazai és határon túli Szil-
veszter nevű embereket 
szólítunk meg. Életükről, 
pályájukról kérdezzük 
őket, elmesélnek egy-egy 
történetet, amelyet a nevük 
miatt éltek át.
01:55 Híradó  
02:35 Szilveszteri szoká-
sok a Kárpát-medencében  
03:05 Mesélő cégtáblák A 
"Törley"
03:30 Hagyaték: Leltár - 
Gondolatok a Hagyaték 
első félszáz adásából
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 7. 
rész: Egészség mindhalálig
05:00 Áder János köztár-sasági 
elnök újévi köszön-tője  
05:15 Tálentum (2001)  
Könny és mosoly: Ruttkai
05:45 Mesélő cégtáblák 
Régi híres lemezcégek
06:15 LEGENDA (2013)  
Demjén Ferenc
07:25 Mága Show (2011)  
09:00 Balázs Fecó 60. szü-
letésnapi koncert - Aréna 2. 
09:50 Gazdakör   
10:00 Büszkeségeink a 
Hungarikumok A Herendi 
porcelán
10:35 Família Kft.124/68.: 
Én jól emlékszem. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Duna Cabaret 2. rész
12:00 Déli harangszó   
12:00 Híradó
12:05 Virtuózok 
14:00 Áder János köztársa-
sági elnök újévi köszöntője   
14:05 Nótacsokor (2003)  
Bangó Margit, Kovács Apol-
lónia, id. Sánta Ferenc, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara, Bősi Szabó 
László, Kosáry Judit, Zsuzsa 
Mihály, Puka Károly és zenekara
15:05 Csendül a nóta Cser-
falvi István, Lakatos Mik-
lós és zenekara
15:25 Katolikus Krónika  
16:05 Retró kabaré  
16:55 7. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál (2008) 
18:00 Nemcsak a húszé-
veseké a világ Szenes Iván 
19:00 Híradó
19:25 Hazajáró (2013)   
19:55 Ákos 2084 - lemez-
bemutató koncert 
21:10 Nemcsak a húszéve-
seké a világ Szenes Iván
22:05 Ybl 200 . Károlyi-
kastély, Parádsasvár
22:10 8. Nemzetközi Cirk-
uszfesztivál 
23:10 Hogy volt?! Bodro-
gi Gyula

00:20 Szerelmes földrajz A 
múlt is üzen… (Béres 
József)
00:50 Duna World News  
01:00 Híradó
01:35 Himnusz  
01:40 Dallamról dallamra 
(1996) Cintányéros cudar 
világ - Mulat az Operett
02:10 A legényanya (1989)  
Magyar játékfilm  (ff.) 
Forgatókönyvíró: Ga-ras 
Dezső, Schwajda György; 
Zene: Márta Ist-ván; 
Operatőr: Kardos 
SándoRendezte: Garas 
DezsőSzereplők: Eperjes 
Károly (Józsi), Kállai Fe-
renc (Tanácselnök), Po-
gány Judit (Rozi), Garas 
Dezső (Kisbíró), Kibédi 
Ervin (Igazgató), Eszenyi 
Enikő (Ágika), Andorai 
Péter (Doktor). Rendkívüli 
esemény történt Rátóton. 
Rozi, nemrég született kis-
fiának a Józsi nevet adta, 
szakítva azzal a szokással, 
hogy a faluban minden 
férfit - a tanácselnök után - 
Bélának hívnak. Józsi 
felnő, akár a többi gyerek, 
de mindig kilóg a sorból. 
Hosszú ideig nem érdeklik 
a lányok, majd mikor 
összejön Ágikával, csodá-
latos módon ő marad 
terhes. De vajon a falunak 
szüksége van-e csodára?
03:30 Határtalanul magyar 
03:55HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 8. 
rész: Hamis remények. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News    
05:00 Magyar elsők:Az 
első magyar atomreaktor
05:15 Tálentum : Udvaros 
Dorottya
05:45 LEGENDA R-GO
06:55 Mága Show 
08:30 Ákos 2084 - lemez-
bemutató koncert 
09:45 Gazdakör   
10:00 Kis lak áll a nagy 
Duna mentében - Dalok 
Petőfi Sándor verseire 
10:35 Família Kft. 124/69.: 
A padlás. Magyar tévé-
filmsorozat  
11:05 Rocklexikon: Balázs 
Fecó
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:20 Virtuózok  
14:15 Nótacsokor (2004) 
Bokor János, Bangó Mar-
git, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara
14:40 Nótacsokor (2004) 
Kolostyák Gyula, Csikós 
Márta, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara
15:05 Csendül a nóta 
(1993) Takács Béla, Máté 
Ottília, Oláh Kálmán és 
zenekara
15:25 Útmutató  
16:00 Hogy volt?! Sinko-
vits Imre
16:55 7. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál  
17:55 Nemcsak a húszé--
veseké a világ. Szenes Iván 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:35 Hazajáró  
20:00 Vujicsics 40   
20:55 Fábry 
22:10 Berecz András 
koncertje  
23:05 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál (2010)  

00:00 Hogy volt?! (2014)  
"Koós János 77"
01:00 Híradó 
01:35 Himnusz   
01:40 Hungarikum: A 
pálinka  
02:15 A tizedes meg a 
többiek (1965)  Magyar 
játékfilm  (ff.)  Rendezte: 
Keleti Márton. Szereplők: 
Sinkovits Imre (Molnár 
Ferenc tizedes), Darvas 
Iván (Gálfy Eduárd zász-
lós), Major Tamás (Albert), 
Pálos György (Szíjjártó Ist-
ván), Márkus László (né-
met tiszt), Kozák László 
(Gáspár), Szabó Gyula 
(Fekete), Ungváry László 
(Barkányi), Cs. Németh 
Lajos (Grisa), Horváth Ti-
vadar (német tiszt), Bánhi-
di László (Suhajda Pál), 
Iglódi István (autószerelő) 
A második világháború 
utolsó heteiben Molnár ti-
zedes úgy határoz, hogy a 
maga részéről befejezte a 
háborút. Megszökik az 
ezred zsoldjával és furfan-
gosan minden ellenőrzésen 
átcsúszik. Egy elhagyott 
kastélyban köt ki, amelyet 
gazdái az inasra, a flegma 
Albertra bíztak. Kiderül, 
hogy már bujkál itt három 
katona: egy zászlós és két 
közlegény. A tizedes 
nyomban egy álparancs-
nokságot szervez, amely-
ben mindenki megkapja a 
maga funkcióját.Életve-
szélyes kalandok sora kö-
vetkezik, hol németek, hol 
nyilasok jelennek meg a 
kastélyban, ahol ráadásul 
"az oroszok már a 
spájzban vannak"...
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 9. 
rész: Megbocsáthatatlan.  
05:00 Van képünk hozzá 
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró
06:50 Sportcsillagok 
Gálaestje 2014
09:05 KorTárs  
09:35 Hogy volt?!  Csala 
Zsuzsára emlékezünk
10:25 Szerelmes földrajz  
(Béres József)  
10:55 Mint oldott kéve 
7/6.: London-Ausztrália-
Párizs 1853-1855 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12: 05 Határtalanul magyar  
12:30 A rejtélyes XX. szá
zad - Kun Miklós műsora 
13:00 Nyelvőrző  
13:30 Pecatúra  
13:55 Sírjaik hol domborulnak  
14:25 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora  
14:50 Hazajáró Alacsony-
Tátra 2.
15:20 Mesélő cégtáblákA 
Párizsi Nagy Áruház
15:45 Budavári Palotakon
cert 2/1.: 
16:30 Bécsi filharmoniku
sok újévi koncertje  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:35 Mindenből egy van 
20:25 Poén Péntek - Van 
képünk hozzá  
21:25 Linda. A Panopti-
kum. Magyar sorozat  
22:20 Szeretettel Holly-
woodból 
22:50 Fábry

00:05 Katolikus krónika  
00:50 Híradó  
01:25 Sporthírek  
01:30 Gasztroangyal  
02:25 Dankó Pista (1940)  
Magyar játékfilm  (ff.)  
Rendezte: Kalmár László. 
Szereplők: Jávor Pál (Dan-
kó Pista), Lukács Margit 
(Rózsi), Simor Erzsi (Jáky 
Ilonka), Simon Marcsa 
(Pista anyja), Rózsahegyi 
Kálmán (Marci bácsi), Mi-
hályfi Béla (Ilonka apja), 
Ligeti Juliska (Ilonka any-
ja), Solthy György (Vladi-
mir nagyherceg), Földessy 
Géza (A segédtisztje). A 
szerelem útjai kifürkészhet-
etlenek. Dankó Pista ahe-
lyett, hogy boldogan élne 
szerelmével Rózsival,a 
szépséges cigánylánnyal, 
egyszercsak megbabo-
názva áll egy szép szőke 
úrilány, Jáky Ilonka előtt. A 
szerelem hamarosan köl-
csönössé válik, így nem 
lehet csodálkozni azon, 
hogy Ilonka megszökik 
Pistával. 
03:55 Himnusz  
04:00 Linda (1984) A Pa-
noptikum. Magyar tévé-
filmsorozat  
05:00 Mint oldott kéve 
(1983)  7/7.: Franciaország 
1855-1857. Magyar tévé-
filmsorozat  
06:00 Hagyaték  
06:25 Határtalanul magyar
06:55 Merre jártál S.Nagy? 
- S. Nagy István 60 éves 
szerzői jubileumi gálaestje  
08:15 125 éves az MTK  
09:35 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora   
10:05 Székely kapu  
10:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Bolyai 
János
11:10 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:05 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
12:50 Hogy volt?! (2014)  
Csala Zsuzsára emlékezünk 
13:45 SZILVESZTER 
2014  Gálaműsor a szol-
noki  Szigligeti Színházból  
15:45 Budavári Palota-
koncert (2014) 2. rész
16:35 Nótacsokor (1996)  
Csala Judit, Bősi Szabó 
László, Hatvani Kiss 
Gyöngyi, Déki Lakatos 
Sándor és zenekara
 Márkus Ilona, Fazekas Jó-
zsef, Karcagi Nagy Zoltán, 
Tamon Erika, Déki Laka-
tos Sándor és zenekara
17:30 Amire a világ táncolt 
(1981)  Örökzöld dalla-
mok - A húszas évek
18:25 Öt kontinens  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:35 Kerekek és lépések 
Sárospatak 
20:20 A napsugár nyomá-
ban. Gazdag-e az őserdő?
20:50 Ízőrzők: Olaszfalu
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ybl 200 (2014) 
Fóttól a Bazilikáig
22:25 On the spot (2014)  
Diktátorok gyermekei - 
Bettina Göring. Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
23:20 Karácsonyi 
evangélikus istentisztelet  

00:15 Mesélő cégtáblák. A 
kerti törpe óriás karrierje
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Vízkereszttől szil-
veszterig - Évjegyzetek 
Fábián Gyula írásaiból 
02:15 Pepita kabát (1940)  
Magyar játékfilm .Rendez-
te: Martonffy Emil. Sze-
replők: Kiss Manyi (Ta-
kács Zsuzsa), Egry Mária 
(Takács Teri), Berky Lili 
(özv. Takácsné), Latabár 
Kálmán (Laczffy), Földes-
sy Géza (Szepesy János), 
Pethes Ferenc, Pethes Sán-
dor, Makláry Zoltán, Lata-
bár Árpád
03:25 Ízőrzők Őrség
04:05 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 6. 
rész: Nyolc órás hírek. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:00 Magyar elsők : Az 
első magyar csillagvizsgáló
05:15 Tálentum: Találko-
zás Zenthe Ferenccel
06:00 Balassagyarmat 
kincsei: Horváth Endre 
öröksége
06:15 LEGENDA 
Locomotiv GT
07:30 Mága Show  
09:00 Balázs Fecó 60. szü-
letésnapi koncert - Aréna 1. 
09:55 Gazdakör 
10:05 Büszkeségeink a 
Hungarikumok (2013) 
4/3.: Matyó népművészet
10:35 Família Kft. 124/67.: 
A trükk. Magyar tévéfilm-
sorozat  
11:05 Duna Cabaret 2/1.A 
Duna Televízió első kaba-
réműsora a műfaj születé-
sének időpontjába, az 
1910-es, 1920-as évekbe 
repíti vissza a nézőket.
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár. 
Szilveszterkor is várjuk 
Önöket a Kívánságkosár-
ban! Két órás óév búcsúz-
tató adásunkban Bangó 
Margit, Kocsis Tibor, Vas-
tag Csaba, Vastag Tamás, 
Nyári Károly, Nyári Edit 
és Nyári Alíz hoz vidám 
perceket. Szűcs Judith, 
Takács Nikolas, Dolly és 
Király Linda újévi jókíván-
ságait is tolmácsoljuk egy-
egy slágerük kíséretében. 
14:15 Szilveszteri nóta-
csokor (1998)  
14:40 Szilveszteri nóta-
csokor (2004)  
15:15 Csendül a nóta 
(1993) Győri Szabó 
József, Zentai Anna, Oláh 
Kálmán és zenekara
15:35 Baptista magazin  
16:05 Retró kabaré 
16:55 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál 5/5.: 
18:00 Nemcsak a húszé-
veseké a világ . Szenes 
Iván írta
19:00 Híradó 
19:25 Hazajáró: Radnai-
havasok - A kárpáti várfal 
keleti őrbástyája
19:55 Hogy volt?!Korda 
György születésnapjára 
20:50 Még néhány perc, és 
éjfélt üt az óra-összeállítás 
Horváth Jenő dalaiból 
(1987)   
22:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



00:25 Szentföldi szent he-
lyek üzenete (1999) Mária 
Názárete és Jeruzsáleme.
00:55 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Tengerek világa 
Kanári-szigetek 2/1. rész
02:10 Tengerek világa 
02:45 Székely kapu  
03:10 Magyar klassziku-
sok új köntösben  
03:40 Egy szoknya... egy 
nadrág (1943)  Magyar já-
tékfilm . Rendezte: Hamza 
D. Ákos. Szereplők: Latab-
ár Kálmán (Sóváry Péter), 
Mihályi Ernő (Borsai Ubul 
gróf), Csikós Rózsi (Pintér 
Ibolya), Turay Ida (Kamil-
la), Mály Gerő (Zsiga), 
Csortos Gyula (főrendező)
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar mozis
05:25 Mesélő cégtáblák: A 
Pénzjegynyomda
05:55 Ma reggel  .
09:05 Kárpát expressz   
09:30 Gazdakör  
09:50 Ludas Matyi (1949)  
Magyar játékfilm . Ren-
dezte: Nádasdy Kálmán, 
Ranódy László. Szereplők: 
Soós Imre (Ludas Matyi), 
Pártos Erzsi (anyó), Solthy 
György (Döbrögi), Hor-
váth Teri (Piros), Bozóky 
István (Nyegriczky Bálint), 
Somlay Arthúr (Mohos 
professzor), Ruttkai Éva 
(Gyöngyi), Fónay Márta, 
Szemes Mari, Kiss Manyi, 
Görbe János
11:30 Família Kft. Éljenek 
a szemüvegesek. Magyar 
tévéfilmsorozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó  
12:25 Kívánságkosár   
14:25 Nótacsokor 
14:55 Engedjétek hozzám  
15:05 Így szól az Úr!  
15:15 Református ifjúsági 
műsor 
15:35 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem! 
16:30 Család-barát   
18:00 Munkácsy Mihály 
életút    II/1.   
19:00 Híradó    
19:20 Dunasport    
19:30 Hazajáró  Muravi-
dék 2. - Őrségtől Hetésig
20:00 Mágnás Miska 
(1949) Magyar játékfilm  
Rendezte: Keleti Márton. 
Szereplők: Sárdi János (Ba-
racs István), Németh Mari-
ka (Rolla), Latabár Kálmán 
(Pixi), Latabár Árpád (Mi-
xi), Gábor Miklós (Mágnás 
Miska), Mészáros Ági 
(Marcsa), Gobbi Hilda 
(Nagymama), Dávid Mi-
hály, Tompa Sándor, Pécsi 
Sándor, Baló Elemér, Oláh 
Böske, Sulyok Mária, Pet-
hes Sándor, Fekete Pál, Ke-
leti László, Kemény László, 
Palotai István, Lehotay Ár-
pád, Fónay Márta
21:20 Míg új a szerelem  
(1983) Magyar film. Írta: 
Móricz Zsigmond; Rende-
ző: Szőnyi G. Sándor. Sze-
replők: Bánffy György; Gáti 
Oszkár; Haumann Péter; 
Kéry Gyula; Kézdy György; 
Komlós Juci; Miklósy György; 
Pákozdy János; Papp Zoltán; 
Sunyovszky Szilvia; 
23:00 Kívánságkosár  
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00:50 Duna World News  
00:55 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:45 Himnusz
01:45 Térkép  
02:15 Édes Anna (1990)  
Magyar tévéfilm  Rendezte: 
Esztergályos Károly. Sze-
replők: Esztergályos Cecília, 
Mensáros László, Nagy-
Kálózy Eszter, Tordy Géza, 
Znamenák István. Édes An-
na Vizyékhez kerül cseléd-
nek . Vizyné kislánya halála 
óta minden érzelmét és ener-
giáját a cselédek "nevelésé-
nek" áldozza. Annát hol ké-
nyezteti, hol megalázza. 
Unokaöccse, Jancsika elcsá-
bítja a fiatal lányt, aki min-
den elfojtott szeretetét a fiúra 
pazarolja. Jancsika otthagy-
ja, és amikor Anna szeretne 
eljönni Vizyéktől, Vizyné 
hisztériás rohammal meg-
zsarolja. Egy házi mulatsá-
got követő hajnalon Anna 
megöli házigazdáit.
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 10. 
rész: Rózsák és fegyverek. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Magyar elsők : Az 
első magyar autóverseny
05:20 Közbeszéd    
05:55 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:35 Gazdakör 
09:45 Kultikon 
10:00 Az ESTE  
10:35 Duna World News   
10:40 Família Kft. (1993) 
Bogyó mindent tud. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó   
12:25 Kívánságkosár
14:25 Nótacsokor  
14:55 Élő egyház   
15:20 Rocklexikon: 
Demjén Ferenc
16:10 Család-barát   
17:50 Munkácsy Mihály 
életút  II/2. 
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport  
19:30 Hazajáró:
20:00 Önök kérték  
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 A Hópárduc talpra 
áll  (2011) Magyar doku-
mentumfilm  Élhet-e az 
ember fél lábbal is teljes 
életet? 2010. január 2-án 
Erőss Zsolt, a legeredmé-
nyesebb magyar hegymá-
szó lavinabalesetet szenved 
a Magas-Tátrában, mely-
nek következtében jobb 
lábát amputálni kell. Zsolt 
már a kórházi ágyán elha-
tározza, hogy szeptember-
ben ismét nekivág a Hima-
lájának, hogy egy újabb 
8000 méter fölötti csúcsot 
meghódítson. A stáb végig-
kíséri Zsolt felépülését az 
első kórházi járáskísérletek-
től kezdve egészen az ex-
pedícióig, hogy bemutassa 
azt az emberfeletti küzdel-
met, amivel Zsolt vissza 
szeretne térni a hegyek 
világába, és újra teljes 
életet élni.
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World 
News  
00:55 Híradó   
01:40 Sporthírek  
01:45 Himnusz  
01:50 Térkép   
02:15 Dada (1987)  Ma-
gyar tévéfilm  Rendezte: 
Léner Péter. Szereplők: 
Béres Ilona, Gerbár Ti-
bor, Hável László, Hirt-
ling István, Horváth Sán-
dor, Hunyadkürti István, 
Kátay Endre, Kubik An-
na, Lontay Margit, Mesz-
léry Judit, Németh Fe-
renc, Orosz Helga, Paczi-
ga Mónika, Papp Zoltán, 
Pásztor Erzsi, Pécsi Ildi-
kó, Spolarics Andrea, Ta-
hi Tóth László, Ujlaki 
Dénes, Vajda Márta, Zsí-
ros Ágnes. A Bródy Sán-
dor Dada című művéből 
készült tv játék a cseléd-
sors kiszolgáltatottságát 
mutatja be. Bolygó-Kiss 
Erzsébetnek törvénytelen 
lánya szültetik gazdája 
fiától. Anyagi okokból 
elfogadja az ifiúr ajánla-
tát és Pestre szerződik 
dadának egy gazdag csa-
ládhoz.Pesten kiderül, 
hogy a ház asszonya 
szintén szeretője az ifi-
úrnak. Amikor a ház ura 
is kikezd vele, egy cse-
lédkvártélyba menekül. 
Szülei már nem tudják 
megakadályozni öngyil-
kosságát.
03:30 Székely kapu  
03:55 HACKTION 
ÚJRATÖLTVE - 6. 
évad 12. rész: Túlcuk-
rozva. Magyar tévéfilm-
sorozat   
04:50 Duna World 
News   
05:00 Magyar elsők 
(2004) Az első Kossuth-
díj. Magyar ismeretterjesz-
tő sorozat   
05:15 Közbeszéd    
05:55 Ma reggel  Reggeli, 
közéleti műsor interjúk-
kal, riportokkal, beszélge-
tésekkel.
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz 
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:35 Duna World News   
10:40 Família Kft. (1993)  
A családfáját neki!. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:05 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó   
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Katolikus krónika  
14:55 Életművész (2013) 
Gianni - 12. rész
15:50 Család-barát  
17:25 Kultikon  
17:45 Kosárlabda Sopron-
Atomerőmű  
20:00 Híradó  
20:20 Dunasport 
20:30 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora  
21:05 Nemcsak a húszéve-
seké a világ. Szenes Iván 
írta
21:55 Táncvarázs  
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News  
00:55 Híradó   
01:40 Sporthírek  
01:45 Himnusz  
01:50 Térkép  
02:15 A nagymama (1985)  
Magyar tévéfilm . Rendez-
te: Horváth Z. Gergely. 
Szereplők: Ambrus Asma, 
Bessenyei Ferenc, Csáká-
nyi László, Dajka Margit, 
Détár Enikő, Eperjes Ká-
roly, Gobbi Hilda, Götz 
Anna, Hadjikostova Gabri-
ella, Horváth Éva, Kiss Ba-
zsa, Koltai Róbert, Makai 
Ágnes, Réti Andrea, 
Spindler Béla, Törőcsik 
Mari, Varga Mária, Zentai 
Lilla
03:35 Határtalanul magyar
04:05 Tűzvonalban (2007)  
1.: Az áthelyezés. Magyar 
tévéfilmsorozat  Rendezte: 
Soós Péter. Szereplők: Ba-
jomi Nagy György, Bara-
csi Katalin, Bede Fazekas 
Szabolcs, Benscherer Ti-
bor, Cserna Antal, Gerner 
Csaba, Gerő Bence, Há-
bermann Lívia, Jordán 
Tamás, Juhász Réka, Ke-
lemen Kata, Kovács Gyu-
la, Krizsik Alfonz, Nagyi-
dai Gergő, Ruszina Sza-
bolcs, Schmied Zoltán, 
Sövegjártó Áron, Stohl 
András, Szávai Viktória, 
Tihanyi Vera, Timm Ro-
land, Varga Gabriella, Va-
szary Béla, Zeck Juli, 
Zsurzs Kati. Bordás Attila 
kommandós őrnagyot 
(Stohl András) egy balul 
sikerült túszszabadítási 
akciót követően alacso-
nyabb beosztásba helye-
zik; őrsparancsnok lesz 
Angyalföld egyik eldugott 
szegletében található 
nyolcas körzetben.
04:55 Duna World News   
05:00 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar 
tűzoltóság. Magyar isme-
retterjesztő sorozat   
05:15 Közbeszéd   
05:55 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgeté-
sekkel.
09:00 Duna World News  
09:05 Kárpát expressz  
09:35 Gazdakör 
09:45 Kultikon 
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:35 Família Kft. Ikrek 
hava. Magyar tévéfilm-
sorozat   
11:00 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó   
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor  
14:55 Az utódok 
reménysége  
15:20 Önök kérték  
16:15 Család-barát  
17:50 Figurina (Figurina, 
2010)  Magyar dokumen-
tumfilm   
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó    
19:20 Dunasport  
19:30 Hazajáró (2013)  
Számvetés 4. - A mi 
Kárpátokunk 
20:00 Hogy volt?!  
21:00 Fábry 
22:15 Szabadság tér '89  
23:00 Kívánságkosár

00:55 Duna World News  
01:00 Híradó   
01:40 Sporthírek  
01:45 Himnusz  
01:50 Térkép  
02:20 A pogány madonna 
(1980) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Mészáros Gyu-
la. Szereplők: Bánhidi 
László, Benedek Miklós, 
Benkő Péter, Bujtor István, 
Gór Nagy Mária, Hernádi 
Judit, Kállai Ferenc, Kern 
András, Kovács István, Pá-
lok Gábor, Zenthe Ferenc. 
Nyár, Balaton, vitorlások. 
A Tihanyi Apátságból el-
lopják a Pogány Madon-
nát, egy aranyszobrot, 
mely Déméter istennőt 
ábrázolja. A rendőrség 
azonnal lázas nyomozásba 
kezd. A tettesek azonban 
semmitől, még a gyilkos-
ságtól sem riadnak vissza, 
s mivel profik, nyomot 
sem igen hagynak maguk 
után. Kardos doktor, a fiatal, 
ambiciózus rendőrtiszt fa-
nyalogva bár, de arra kény-
szerül, hogy a minden hájjal 
megkent Csöpi, azaz Ötvös 
hadnagy segítségét kérje…
04:00 Tűzvonalban 2.: 
Éjszakák és nappalok. 
Magyar tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:55 Gazdakör   
06:20 Hazajáró  Zempléni-
szigethegység. A Bodrog-
köz és a zempléni hegyek 
között húzódó Zempléni-
szigethegységet hiába csa-
tolták el hazánktól,  ma is 
sokszínű történelmi, nép-
rajzi és gasztronómiai 
kincseket rejtenek. 
06:55 Család-barát  
09:00 Duna World News   
09:05 KorTárs: Halálos 
természet
09:30 Hogy volt?!   
10:25 Duna World News  
10:30 Öt kontinens   
11:00 Mint oldott kéve 
(1983)  7/7.: Franciaország 
1855-1857. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó  
12:05 Határtalanul magyar  
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
13:00 Magyar 
klasszikusok új köntösben  
13:30 Kapásjelző  
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:25 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora  
14:50 Hazajáró : Zemplé-
ni-szigethegység
15:20 HungarIQ  Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
15:50 Novum: Fogpótlás 
őssejt segítségével
16:15 Család-barát   
17:45 Mammama mesél
18:05 Táncvarázs  
19:00 Híradó   
19:20 Dunasport  
19:30 Mindenből egy van  
20:25 Poén Péntek - Van 
képünk hozzá 
21:25 Linda (1986)  Soft-
ware. Magyar tévéfilm-
sorozat   
22:25 Szeretettel Holly-
woodból  
22:55 Fábry  

00:10 Katolikus krónika  
00:50 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Gasztroangyal 
02:35 Három csengő 
(1941)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Podmaniczky 
Félix. Szereplők: Jávor Pál 
(Miklós, a pincér), Tolnay 
Klári (Anna, a szobalány), 
Mály Gerő (Zsiga bácsi), 
Turay Ida (Böske), Maklá-
ry Zoltán (Kovalszky), 
Rácz Vali (Vera, bárénekes-
nő), Bilinszky Ibolya 
(nászutas menyasszony), 
Benkő Gyula (nászutas 
vőlegény), Pethes Ferenc, 
Simon Marcsa. Új vendég 
érkezik az egyik előkelő 
pesti szállodába. Kovalsz-
ky úr gazdag ember lát-
szatát kelti, ám a személy-
zet tapasztaltabb tagjai 
észreveszik az árulkodó 
apró jeleket, és ruhatár 
alapján megismerik a 
valóban gazdag embert. 
Kovalszky úr nem az, egy 
ékszer tolvaj, aki új életet 
akar kezdeni utolsó rablá-
sából. Ehhez társnak a szép 
szobalányt szemeli ki (Tol-
nay Klári), aki a szobapin-
cér (Jávor Pál) menyasszo-
nya, és fényűzőbb élet után 
sóvárog. A drámába hajló 
vígjáték bölcs sugallata: 
mindenki maradjon ott, 
ahová rendeltetett.
03:55 Linda (1986)  Soft-
ware. Magyar tévéfilm-
sorozat   
05:00 T.I.R. (1985)  12/1.: 
A potyautas. Olasz tévé-
filmsorozat   
05:55 Hagyaték  Szent 
Flórián lovagjai - A 
tűzoltók/I.
06:25 Határtalanul magyar 
06:55 Család-barát  
09:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:25 Táncvarázs   
10:20 Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Irányi 
Dániel (1822-1892)
11:05 Szabadság tér '89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó   
12:05 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
12:50 Hogy volt?!   
13:45 János vitéz - A Ma-
gyar Lovas Színház elő-
adásában)  
15:45 Család-barát   
17:10 Mammama mesél
17:30 Szerelmes földrajz 
Úgy szeretem Budapestet, 
hogy nem feledhetem Ko-
lozsvárt… (Ugron Zsolna)
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
A Rákócziak földjén
20:15 A napsugár nyomá-
ban 13/8.: Korallszirtek 
élővilága. Magyar sorozat  
20:50 Csellengők: 
Eltűntek nyomában
21:20 Gasztroangyal
22:15 Bábel - Hesnával a 
világ (2013) Félelem és 
megbocsátás
23:10 Szerelmes földrajz: 
Ugron Zsolna
23:40 Római katolikus 
szentmise   

00:50 Duna World News  
00:55 Híradó  
01:40 Sporthírek  
01:45 Himnusz 
01:45 Mese   
02:00 Térkép    
02:30 Tornyot választok 
(1975)  Magyar tévéfilm . 
Rendezte: Mihályfi Imre. 
Szereplők: Balázs Péter, 
Baracsi Ferenc, György 
László, Horváth Sándor, 
Koncz Gábor, Madaras 
József, Márkus László, 
Maros Gábor, Oszter Sán-
dor, Soós Lajos, Szilágyi 
Tibor, Velenczey István, 
Zách János. A Tornyot 
választok - széles mindnyá-
junknak - nehéz házi fela-
dat. Páskándi életművéhez 
szeizmikus érzékenységű 
iránytű kell, alkotásainak 
értékeihez olykor kacska-
ringós utakon jut el az ol-
vasó. A dráma nem tartal-
maz nehezen megfejthető 
jelrendszert, de történelmi 
erővonalai szigorú kapcso-
lódást kívánnak. A Rákó-
czi név II. Rákóczi Ferenc 
élete és harcai kapcsán 
maradt meg jóízű történel-
mi emlékeink között. 
Apáczainak egy másik 
Rákóczi fejedelemmel van 
dolga, II. Rákóczi György-
gyel, s Páskándi művében 
magyarán van mondva, 
miféle "szükségszerűség" 
igyekezett szárnyaszegetté 
tenni nagy tudósunk euró-
pai magasságú, szülőföld-
jén ezért forradalmi peda-
gógiai munkásságát...
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 11. 
rész: Szemrebbenés nélkül. 
Magyar tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar 
vasút
05:15 Közbeszéd    
05:55 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetések-
kel.
09:00 Duna World News    
09:05 Kárpát expressz   
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon   
10:00 Az ESTE  
10:35 Duna World News   
10:40 Família Kft. Ádám 
nem olyan. Magyar tévé-
filmsorozat   
11:05 Ridikül - Női 
talkshow   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó    
12:25 Kívánságkosá 
14:25 Nótacsokor: Várja-
tok még, őszirózsák... - 
(Herr Olivér, B. Tóth 
Magda, Molnár László, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara)
14:55 Református 
magazin  
15:40 Négy szellem 
(2012) Férfi-női szerepek
16:30 Család-barát  
18:10 Kultikon  
18:30 Híradó   
18:50 Dunasport   
19:00 Kézilabda közvetítés 
- Siófok-Dunaújváros  
20:50 Hogy volt?!  Cser-
halmi György felvételeiből 
21:45 LEGENDA  
Hungária együttes
23:00 Kívánságkosár    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

KÖZÉPKORU, sok éves gya-
korlattal, referenciával  rendelkezô nô 
a hét bármely napján vállal takarítást. 
Tel.: 0405 572-858 (Kati)

ZALAKAROSON  ELADÓ 6 szobás 
családi ház csendes nyugodt kör-
nyezetben panorámával, családi okok 
miatt, tulajdonostól. Telefon 0404 816-
033.

BUDAPEST 1. KERÜLETÉBEN, a 
Naphegy egyik legszebb zöldövezeti 
utcájában, tulajdonostól eladó, 63nm, 
2.5 szobás, igényesen felújított (gé-
pészet is!) kertkapcsolatos lakás $160-
ért eladó. Érdeklôdni lehet Auszt-
ráliaban a 0410 537-327 telefonszámon, 
vagy e-mailben: 

kotamaria@freemail.hu

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.

UTAZIK TASMÁNIÁBA? Itt a leg-
szebb lehetöség:

 www.bedandbreakfast21.com.au 
Beszélünk 5 nyelven.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó
Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


