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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR

Urbán Árpád MSZP-s képviselô elôterjesztésére az Országgyûlés 2005-ben 
törvényben rendelkezett a cím használatáról, tisztelegve ezzel az események, s 
fejet hajtva a hôsök elôtt.

A polgármester utalt arra, hogy az elmúlt 10-15 évben könyvek jelentek meg, 
film készült, és az 1919. január 29-ei események a Magyar Örökség kitüntetô 
díjjal bekerültek a Magyar Örökség és Európa Egyesület által létrehozott 
Aranykönyvbe, „amely korunk, valamint a világháborút megelôzô idôszak 
legjelentôsebb magyar teljesítményeinek emlékeit ôrzi”.

Medvácz Lajos felidézte: az elsô világháború végén, 1919 januárjában a 
csehszlovákok átlépték az Ipolyt, elfoglalták a vasútvonalat, majd egy negyven 
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Február 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ella nevû kedves olva-sóinkat.

Ella: több név egybeesése, a német 

Erla alakváltozása, az Elizabeth név 

önállósult formája. Az Ella végû ma-

gyar nôi nevek önnálósult becézése.

Köszönthetjük még, Gergely, Jor-
dán, Füzike nevû barátainkat.

Február 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bálint, Valentin nevû kedves olvasóin-

kat.

Bálint: a latin családnév, Valentinus 

többszöri rövídülése.

Valentin: a Bálint németes alakjá-

nak újraátvétele.

Köszönthetjük még: Brúnó, Kon-
rád, Józefa nevû barátainkat.

Február 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kolos, Georgina nevû kedves olva-

sóinkat.

Kolos: A Skolasztikarégi, Kolostika 

változatának rövidülése. Ma a Clau-

dius névvel azonosítják.

Georgina: a Georg, magyarul 

György férfinév nôiesítése. 

Köszönthetjük még: Alfréd, Fausz-
tusz, Jordán, Szigfrid, Gina nevû 

barátainkat.

Február 16
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Julianna, Lilla nevû olvasóin-

kat.

Julianna: A Julianusz latin formá-

jának nôi párja. A magyarban az An-

na formájára lett Julianna.

Lilla: a Lívia, Lídia régi becézésébôl 

önnálósult.

Köszönthetjük még: Dániel, Dani-
ló, Fülöp, Filippa, Illés, Samu, 
Sámuel, Zámor nevû barátainkat.

Február 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Donát nevû kedves olvasóinkat.

Donát: A latin Donalus rövidülése.

Köszönthetjük még Egyed, Elek, 
Emôd, Lukács, Szilvia nevû bará-

tainkat.

Február 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bernadett nevû kedves olvasóinkat. 

Bernadett: A francia Bernadette 

névbôl ered, a Bernát férfinév fran-

cia nôi megfelelôje.

Köszönthetjük még: Bilivár, Kon-
kordia, Konrád, Leó, Simon, nevû 

barátainkat.

Február 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsuzsanna nevû kedves olvasóin-

kat.

Zsuzsanna: A héber Sosanna név 

görög és latin alakjából. Jelentése: 

liliom. Becézése: Zsuzsi, Zsuska, 

Zsuzsu, Zsuska

Köszönthetjük még: Anna, Borbá-
la, Kunó, Kürt, Manfréd, Oszvald 
nevû barátainkat.

A Piarista Rend Magyar Tartományának provinciálisa, Labancz Zsolt 
hangsúlyozta: az iskolának ma is arra van szüksége, hogy meg tudja álmodni 
azt, hogy az elôírtakon túl mire van szüksége a gyerekeknek. A látogatóknak azt 
kívánta, hogy a kiállítást megtekintve kerüljenek kapcsolatba azzal a lelkülettel, 
amely a piaristákat jellemezte a tanítás során.

Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek történelmi léptékû idônek nevezte 
a város életében azt a 300 évet, amelyet a piarista szerzetesek Kecskeméten 
eddig eltöltöttek. Megemlékezett Koháry István grófról, a „legkatolikusabb” 
fôúrról, aki 1714 januárjában egy nagy összegû alapítványt hozott létre a 
piarista iskola megalapítására. Bábel Balázs, aki egykor maga is a kecskeméti 
piaristáknál tanult, elmondta, hogy osztálytársai közül tízen választották a papi 
hivatást.

1715 januárjában érkeztek Kecskemétre az elsô piarista szerzetesek azzal a 
céllal, hogy iskolát nyissanak a városban, katolikus gimnáziumi oktatást és 
nevelést nyújtsanak a város és a környék lakóinak. Ezt a szolgálatot az idôkhöz 
és körülményekhez alkalmazkodva azóta is végzik.

A piaristák 1715 februárjában a ferencesektôl átvett elemi iskolai épületben 
63 tanulóval kezdték meg a tanítást. 1724-ben költöztek mostani helyükre, a 
Piaristák terén álló rendházba, ahol a század közepére templomuk is fölépült.

Az egyre növekvô diákseregnek a katolikus egyházközség 1825 és 1894 
között a templom mellett emeltetett újabb épületszárnyakat, majd 1930 és 1933 
között Hültl Dezsô „modernizált barokk” terve alapján épült új iskolaépületet, 
amely építészetileg is a város egyik meghatározó pontja.

A kommunista diktatúra évei nem kímélték a kecskeméti piaristákat sem, de 
1950-tôl az ország nyolc katolikus iskolájának egyike, egy négyosztályos 
fiúgimnázium Kecskeméten mûködhetett.

A rendszerváltást követôen, 1992-ben a piarista rend átvette az épületében 
mûködô állami Jókai Mór Általános Iskolát, majd 2012-ben az angolkisasszonyok 
Czollner téri intézetét, és 2014-ben óvodát is nyitottak. Ennek következtében ma 
Kecskeméten mûködik Európa legnagyobb piarista iskolája több mint ezer 
diákkal.

Ez az intézmény egyben a második legrégebbi, folyamatosan mûködô 
katolikus egyházi iskola a mai Magyarországon.

A tudós szerzetes tanárok mindvégig alapvetô meghatározói voltak Kecske-
mét kulturális életének, a templomépítô Demka Sándortól kezdve Erdôsi 
Imréig, akit honvéd múltja miatt „branyiszkói hôsként” ismertek vagy Mé-
száros Imréig, aki 1945-ben az egyesített városi gimnázium igazgatója volt. Az 
iskolában tanult Katona József és Homoki Nagy István is.

A kiállítás bepillantást nyújt életükbe, tevékenységükbe, a rendház és 
templom ritkán látható mûtárgyaiba és kincseibe. Bemutatja a rend alapítóját 
és jelképeit, amelyek évszázadok óta hozzátartoznak a városhoz.

A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Piarista Rend Magyar Tartomá-
nya gyûjteményei által közösen létrehozott kiállítás március 29-ig látogatható a 
Cifrapalotában.

Megemlékeztek a csehek 
kiverésérôl a legbátrabb városban

A Civitas Fortissima, a legbátrabb város ünnepét tartották csütörtökön 
Balassagyarmaton. Arra a 96 évvel ezelôtti napra emlékeztek, amikor a Nógrád 
megyei település lakossága kiûzte a megszálló cseheket, elérve, hogy Balassa-
gyarmat Magyarország része maradjon.

A Civitas Fortissima téren tartott megemlékezésen Medvácz Lajos 
(Fidesz–KDNP) polgármester elmondta: a képviselô-testület 1998-ban városi 
ünneppé nyilvánította január 29-ét, és döntött arról is, hogy a Civitas Fortissima 
feliratot a város címerében és a városháza homlokzatán is elhelyezzék.

300 év Kecskeméten: 
tárlat a piaristákról

Stech Alajos: Erdôsi Imre a branyiszkói ütközetben (1880 körül)



tagú különítmény bevonult Balassagyarmatra, az ott állomásozó katonák pedig 
–-- utasításra –-- puskalövés nélkül távoztak a városból.

A megszállók egyértelmûvé tették, hogy a gyarmatiak hamarosan egy új 
állam polgárai lesznek, a cél komolyságának demonstrálására január 24-én a 
városba érkezett Bazovszky zsupán, a prágai kormány megbízottja, hogy 
átvegye a közigazgatás irányítását.

Ez indította el az ellenállást, iparosok, tisztségviselôk, vasutasok kezdtek 
szervezkedni, majd 29-én hajnalban a Magyarnándorban állomásozó katonák 
segítségével támadást indítottak. A nap folyamán a fegyverbe szólított polgá-
rok, iparosok, tanárok, diákok lôtték is a környezô háztetôkrôl, épületekrôl a 
laktanyát, majd délután megérkeztek az iglói géppuskások, és két órakor, az 
utolsó roham után a csehek megadták magukat. Balassagyarmat felszabadult.

Medvácz Lajos az események felidézése után elmondta: egy évvel késôbb 
hozták a határozatot, amelyben „elrendeli a képviselô-testület, s az utódoknak is 
meghagyja, hogy minden január 29-én hazafias ünnep rendeztessék”.

Horthy Miklós kormányzó 1922-ben avatott fel emléktáblát a városháza 
falán, a csehkiverésben jelentôs szerepet vállaló vasutasok pedig az állomásé-
pület falán állítottak emléktáblát az ellenállás résztvevôinek és a hôsi halottak-
nak.

Balassagyarmaton az évfordulóra felújították a 16-os Honvéd szobrát, meg-
nyitották a Civitas Fortissima Múzeumot, vetélkedôt rendeztek és elôadásokat 
tartottak a történelmi eseményekrôl.

Hatalmas szakadék 
a diákok között

A magyar iskolások lenyûgözô eredményt produkáltak a múlt évi nemzetközi 
tanulmányi versenyeken. A legrangosabb megméretésnek számító tudományos 
diákolimpiákon nyolc tantárgyból összesen huszonnégy érmet szereztek, 
a legtöbb érmes helyezést matematikából érték el a diákok --– derül ki az Embe-
ri Erôforrások Minisztériumának (Emmi) lapunkhoz eljuttatott összesítésébôl. 
A világversenyeken elért siker nem akármi: kémiából 75, informatikából 82, 
matekból 101 ország tanulói csaptak össze.

Az eredmények mögött természetesen a tehetséges tanulók felkészítô peda-
gógusainak áldozatos munkája is ott van. Kotek László 30 éve vezeti a középis-
kolásoknak szóló, diákolimpiára felkészítô szakkört a Pécsi Tudományegyetem 
Fizikai Intézetében, kezei közül az eltelt évtizedekben csaknem félezer fiatal 
került ki úgy, hogy egy életre elkötelezte magát a természettudományokhoz.

–-- Az itt szakkörözô fiatalok közül sokan egyetemi tanárok, nemzetközileg 
jegyzett fizikusok lettek, két tanítványunk a Junior Príma-díjat is megkapta. 
Büszkék vagyunk, hogy már két akadémiai doktorunk is van. A mi diákunk volt 
például Szabó Attila, akik kétszer lett abszolút elsô a fizikai diákolimpián, ezt 
rajta kívül eddig senki nem érte el a világon –-- sorolja eredményeiket büszkén 
a mester.

Szerinte a siker titka a felkészítés kiszámíthatóságában, a pontosságában és 
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a folytonosságában rejlik, abban, hogy –-- ahogy ô fogalmazott --– a szakkörén 
30 év alatt egy foglalkozás sem maradt el. Hozzátette: fontos az is, hogy nem 
pusztán azt tûzik ki célul, hogy a növendékek bekerüljenek a diákolimpiai csa-
patba, hanem megszerettetik a területet, vonzóvá teszik a fiatalok elôtt. --– 
Tanulóinkat fôként a felsôfokú fizikatanulmányokra készítjük fel, felvillantva 
elôttük a tudományos életpályát, a PhD-tanulmányok lehetôségét is --– jegyezte 
meg Kotek László.

–-- A versenyeken elért eredmény alapvetôen a diák egyéni teljesítménye, de 
rengeteg múlik a tehetség felismerésén és gondozásán, az iskola és a tanár 
munkáján –-- hangsúlyozta lapunknak a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnáziumban tanító Takács Márta, aki filozófiai diáko-
limpiára készít fel évek óta sikeresen diákokat, akiknek idegen nyelven kell 
helyt állniuk. Mint kiemelte, a tehetséggondozás során nem csak a nagy verse-
nyekre és az oda bejutó tanulókra kell koncentrálni, mert minden eredmény 
egyaránt fontos. –-- Nagyon jó látni egy tanuló tehetségének kibontakozását. 
Ezért egyaránt örülök annak, ha az órán sikerül egy közönyös diák érdeklôdését 
felkelteni, illetve annak, ha egy tanítványom jól szerepel tanulmányi versenyen 
–-- fogalmazott a tanárnô, akinek tanítványa ezüstéremmel tért haza a 41 ország 
diákjait felvonultató tavalyi versenyrôl.

Takács Márta kitért arra is, fontosnak tartaná, hogy az országos középiskolai 
tanulmányi versenyen (OKTV) elért eredményeket a felsôoktatási felvételin 
pluszpontokként érvényesíteni tudják a fiatalok. Jelenleg ugyanis erre nem 
minden tantárgyból van lehetôség, pedig a versenyre való felkészülés során 
hatalmas tudásanyagot halmoznak fel a gyerekek, amit szerinte érdemes lenne 
elismerni.

–-- Ami még minden évben elgondolkodtat, az az, hogy amikor már nem a 
hazai versenyrôl, hanem a nemzetközi diákolimpiai válogatóról van szó, meny-
nyire sokan nem vállalják az idegen nyelvû megméretést. A filozófiai diáko-
limpián ugyanis angolul, németül, franciául vagy spanyolul kell esszét írniuk a 
diákoknak. Az OKTV-döntôsök indulhatnak a válogatón, de általában csak min-
den második diák érzi magát késznek arra, hogy idegen nyelven is megméresse 
magát filozófiából –-- jegyezte meg a tanárnô.

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma úgy tájékoztatta lapunkat, hogy az 
idén tizennégy tantárgy nemzetközi diákolimpiai versenyén vehetnek részt 
magyar csapatok a szaktárca támogatásával. A diákok április és augusztus 
között mérhetik össze tudásukat Észtországtól Thaiföldön át Indonéziáig a világ 
14 országában. Úgy tudjuk, Magyarország 2019-re elnyerte a biológiai diák-
olimpia rendezésének jogát.

A tehetséggondozást kiemelten kezeli a kormány, a köznevelésben minden 
évben milliárdos forrást különít el erre a célra. A pénzbôl persze nemcsak a 
versenyfelkészítéseket támogatják, de tehetségmûhelyek, tanodák, mentor-
programok mûködtetésére, pedagógus-továbbképzésre, bentlakásos tehetség-
gondozó táborra vagy éppen iskolai témahetek megrendezésére is nyerhetnek 
pénzt az általános és középiskolák.

A 2008 óta futó Nemzeti tehetségprogramra a 2015-ös központi költségvetés 
a tavalyi ráfordítás dupláját, összesen 2,8 milliárd forintot biztosít. Novák 
Katalin családügyi államtitkár szerint fontos, hogy minél fiatalabb korukban 
felismerjék a családjukban, az óvodákban, iskolákban a kiemelkedô képességû 
gyerekeket, mert így nagyobb lesz az esélyük arra, hogy sikeresekké váljanak. 
A program idei pályázati kiírásairól tartott január eleji tájékoztatóján az állam-
titkár kiemelte: ugyan a tehetséggondozás nem felzárkóztató program, de adott 
esetben, például egy rossz anyagi helyzetû család esetében, kompenzációként 
akár extrasegítséget is kell nyújtani a gyerek tehetségének kibontakozása érde-
kében.

Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségének (Mate-
hetsz) ügyvezetô elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy szakemberek szerint a 
jelenleg 1,6 millió óvodás- és iskoláskorú fiatal közel egy százaléka, vagyis 
mintegy 16 ezer fiatal az európai vagy nemzetközi szintû képességû, „zseni 
típusú” tehetség, további 20 százalékuk pedig egy-egy területen rendelkezik 
valamilyen különleges tehetséggel. Emlékeztetett, hogy az uniós forrásból 
megvalósuló, Tehetséghidak elnevezésû programban az utóbbi két évben 
kétmilliárd forintot használhattak fel csaknem húszezer gyermek fejlôdésének 
támogatására, de az Emmi kezdeményezésére a kormány tavaly nyáron döntött 
arról, hogy lehetôvé teszi a program kiterjesztését, így további 1,2 milliárd 

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

NO WIN, NO FEE!
Dr. Livia Tonge Principal

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

Our legal service is exceptional
YOU BE THE JUDGE

BALESETET SZENVEDETT?
JÁRMÛVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, KÖZÉPÛLETEKBEN,

KÓRHÁZBAN (GONDATLANSÁG, ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS,

ERÔSZAK, TESTI SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB.

MINDEN AMI MARADANDÓ FIZIKAI, SZELLEMI

VAGY LELKI KÁRT OKOZOTT.

MIT KELL TENNI?
AZONNAL KÉT TELEFONSZÁMOT HÍVNI:

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

IRODÁNK MINDEN MÁS ÁLTALÁNOS JOGI ÜGYEKET IS VÁLLAL.

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

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

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

forinttal bôvült a felhasználható for-
rás.

Noha egyre több iskolás kap sze-
mélyre szabott segítséget a tehetsége 
kibontakozásához, a magyar diákok 
összteljesítménye egyelôre elmarad 
az OECD-átlagtól. A legutóbbi, 2013-
ban publikált PISA-eredmények sze-
rint sajnos minden területen (szö-
vegértésbôl, matematikából és 
természettudományból is) nôtt a 
rosszul teljesítô diákok aránya a 
megelôzô évekhez képest, a digitális 
szövegértés terén pedig az utolsók 
között végeztek a magyarok.

A vizsgálat feltárta azt is, hogy Ma-
gyarországon 20 százalék a funk-
cionális analfabéták aránya a 15 éves 
diákok között, a nagyon gyengén tel-
jesítôk aránya pedig 28 százalékra 
emelkedett a 2009-es 23 százalékról. A 
felmérésben részt vevô országok kö-
zül az utolsó elôtti helyen állunk a 
tekintetben, hogy a tanulók átlagosan 
mennyi idôt töltenek tanulással. 
Ráadásul külön rossz hír, hogy a ta-
nulás idehaza a többségnek értô tan-
anyag-feldolgozás helyett inkább csak 
magolást jelent, és ahogy arra a Tárki 
friss társadalmi riportja rámutat: a 
diákok egy része saját bevallása sze-
rint csak kényszerbôl tanul, és sokszor 
gyakorlatilag nem is érdekli (fôleg 
matematikából), hogy mirôl olvas.

Az Oktatási Hivatal (OH) által vég-
zett kompetenciamérések adatai sze-
rint idehaza a szakiskolásokkal van a 
legnagyobb baj, az ô tanulmányi tel-
jesítményük ugyanis jelentôsen elma-
rad az országos átlagtól. 

Mindennapi snapszerünk
Valamirevaló kredencfiókban ma is 

ott lapul a pakli magyar kártya, hisz a 
snapszert ezzel játsszák, márpedig 
igazi magyar ember snapszlizik.

Snapszlizni magyar virtus, maga a 
játék is a miénk: jó Schneider József 
pesti kártyafestô rajzolta meg elôször 
a lapok szereplôit még valamikor 
1835 táján. (A derék mester Tell Vil-
mos és kortársai közt találta meg a 
Habsburgok elleni küzdelem legalkal-
masabb figuráit --- magyar hôsök 
portréival a cenzúra aligha engedte 
volna a játékot.) Rövid idô alatt a 
snapszer szabadságunk jelképévé vált 
az elnyomók ellen forrongó hazában, 
a közösségi élet elmaradhatatlan 
darabja, sôt a kultúra része lett.

A Magyar Snapszerszövetség né-
hány éve már országos bajnokságot 
is rendez, méghozzá milliós díjazással. 
Idén a magyar kártya napján (decem-
ber 29.) lebonyolított vetélkedô har-
madik helyét egy hatvanéves --- ép-
pen a születésnapját ünneplô --- 
hajléktalan rokkantnyugdíjas, bizo-
nyos Német Sándor szerezte meg. 
(A bronzérmes harcos tíz éve azért 
rakta le a cigit és az italt, hogy jobban 
koncentrálhasson a kártyalapokra --- 
korábban el elfelejtette a bemondott 
húszakat...) Hôsünk remek szereplé-
sével egy pazar Las Vegas-i utazást 
nyert, ô azonban egészségi állapotára 
hivatkozva kijelentette, nem megy, 
ráadásul az útlevele is lejárt. Gon-
dolom, Goodfriendéknél csak nem 
fog kilincselni egy magyar snapszlis! 
A szövetség ezek után készpénzben 
akarta átadni a jussát, de Sándorunk 
emelt fôvel kijelentette: nincs szük-
sége pénzre. Egy új szemüveget és 
néhány új pakli zsugát elfogad, de azt 
is csak azért, hogy ne legyen harag... 
Látható, jellemet is formál a snapszli.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Többek között Zbigniew Brzezinski, 
Carter elnök volt tanácsadója ellenzi 
a jelenlegi oroszellenes kardcsörge-
tést. Egy idézet illik ide:

„Amerika eltévedt...”
– Nem csak a máról van tehát szó. 

Arról is, mivel a szankciók következ-
tében az Oroszországba irányuló né-
met export legkevesebb 20 százalék-
kal csökkent tavaly, 300 ezer német-
országi munkahely megmaradása 
került veszélybe. A tét sokkal inkább 
a jövŒ. Ki lehet átkozni most Merkelt 
a világból, mert Orbánt „erŒsíti”, de 
ez a kiátkozás csak az ellenzék saját 
tehetetlen felelŒsségének átruházása 
valaki olyanra, akinek nincs dolga a 
magyar belpolitikával. Lehet dicsŒ-
íteni az amerikai erŒt, amely majd 
helyre rakja az orosz medvét, s tény-
leg elképzelhetŒ, hogy Merkel Euró-
pája összeomlóban van, de kárörven-
deni felesleges. Arra kell ugyanis 
felelni: mi jön utána?

– Ha Európa megtagadja Merkelt, 
és kritika nélkül felsorakozik a mind 
gyilkosabb szankciók és Moszkva ki-
átkozása mellé, akkor Merkellel bu-
kik Zbigniew Brzezinski is, aki vilá-
gosan látja: ha nem sikerül békésen 
helyreállítani Amerikának a politikai 
idealizmus és a gazdasági materia-
lizmus kombinációján alapuló, de im-
már hanyatló vonzerejét a most for-
málódó új világban, akkor nem csak 
a nyugat tarthatatlan globális szupre-
máciája veszik el végleg, hanem ká-
osz következik. Ha sikerül, kiala-
kulhat egy új globális egyensúly a 
megújuló, kibŒvült Nyugat és az új 
architektúrájú Kelet (Eurázsia) kö-
zött, Amerika, Európa, Oroszország 
és Törökország részvételével. Ez a ví-
zió vezethette Merkelt, amikor eurá-
zsiai szabadkereskedelmi térség lét-
rehozását javasolta a davosi világgaz-
dasági konferencián az oroszoknak, s 
amihez Orbán – mint a jövŒ nagy eu-
rópai projektjéhez – máris csatlako-
zott. Az önmagát megújító Amerika 
az új életre kelt Nyugat támogatója 
és garantálója, egyben egy felemel-
kedŒ új Kelet egyensúlyteremtŒje és 
megbékítŒje kell hogy legyen, olyan 
Amerika, amely távol tartja magát a 
katonai szerepvállalástól – írja Brzez-
inski, aki szerint a világ átalakulásá-
nak lehet békés változata.

– Ezzel szemben a világ ma a hábo-
rúba rohan. Egy olyan háborúba, ami-
nek befejeztével a Földön még élet-
ben maradt néhány új-guineai törzs 
már cseppet sem lesz kíváncsi arra, 
ki, mit értett félre Ukrajnában, kinek, 
milyen frusztrációja volt a másikkal 
szemben. Az egykor idealista, a közös 
Európa Házban hívŒ Gorbacsov, akit 
elvakított a lehetŒség, hogy a német 
egységért cserébe Oroszország is a 
ház lakója lehet, s a világ végleg le-
tudhatja magáról a XX. század má-
sodik felének katonai doktrínáját, a 
napokban keserûen állapította meg: 
Oroszország és az Egyesült Államok 
között új hidegháború tört ki, amely 
fegyveres konfliktusba torkollhat. 
„Amerika eltévedt a dzsungel sûrûjé-
ben, és magával ránt bennünket is… 
mert nyíltan meg akarja valósítani az 
általános diadalra vonatkozó eszmé-
jét”.

– Ennyit az idealizmusról. És akkor 
Merkel pragmatizmusáról, amely, ha 
óvatosan is, de szembe száll „az álta-
lános diadal eszméjével”, s amely 
tudja, hogy a mind szigorúbb szank-
ciókkal és kiátkozással nem lehet 
a végtelenségig sarokba szorítani 

Moszkvát, mert mozgástér híján, az 
önveszélyességen is túl, csak mind 
erŒsebben fog karmolni. Máris híre 
jött, hogy Putyin tanácsadói köre az 
ukrán kérdésben egyre inkább egy 
szûk, az intenzívebb katonai beavat-
kozást támogató, fŒként titkosszolgá-
lati hátterû csoportra szûkült le. A 
Kreml és egyre több orosz szerint is 
a kelet-ukrajnai harcok részét képe-
zik egy Ortodox Szent Háborúnak, 
amely legitim és védekezŒ jellegû az 
Egyesült Államok agressziójával 
szemben.

– Mind ennek tudatában várhatjuk 
Merkelt, majd Putyint Budapesten, 
kelet és nyugat határán botladozva, 
fölöslegesen mindig csak másban ke-
resve a reményt. 

(Érdemes érzékelni: az itt idézett 
Friss Róbert Merkel és a magyar 
remény címû írás a Népszava 2015. 
január 30-i számában jelent meg, te-
hát a Merkel-látogatás elŒtt.)

Merkel nehéz helyzetben 
van, mert sem Amerika, sem Putyin 
nem követik a gondolkodását, aminek 
alapja az ukrán kérdés kötelezŒen 
békés elrendezése. Az lehet ebben a 
logika, ha már Amerika hajthatatlan, 
legalább Putyinnak legyen több esze, 
és magasabb szempontok érdekében 
engedjen, mutasson fel békés szándé-
kot. 
– Nem Oroszország ellenében, hanem 
Oroszországgal együtt kell megte-
remteni Ukrajna szabadságát és füg-
getlenségét – mondta Angela Merkel, 
ám élesen bírálta Vlagyimir Putyin 
orosz elnököt az ukrán válság miatt. 
Azt mondta, „ami Ukrajnában zajlik, 
az Európa szabad és békés berendez-
kedésének megsértése”.

Merkel kifejtette Budapesten a saj-
tóértekezleten, hogy Orbánhoz hason-
lóan a németek is azt szeretnék, hogy 
mielŒbb tûzszünet legyen, és Ukraj-
nában kialakuljon egy olyan stabil 
helyzet, amely az ország területi sér-
tetlenségét garantálja. Egyben jelez-
te, hogy nemcsak Magyarország, ha-
nem más európai országok is nagy-
mértékben függenek az orosz gáztól. 
Tehát mindenkinek ugyanúgy érdeke 
a jó viszony és a kiszámíthatóság, 
Magyarország helyzete nem különle-
ges.

 Szerinte össze kell kötni az európai 
gázvezetékeket és nyitni kell Azer-
bajdzsán felé, hogy csökkenjen az 
unió függése az orosz gáztól. Erre 
Orbán azt mondta Merkel felé for-
dulva, hogy a mi kitettségünk nagy-
ságrendekkel nagyobb, mint Német-
országé, mivel a magyar ipar és a 
háztartások a gázra épülnek. Ebben 
az évben lejár a hosszú távú gáz-
szállítási szerzŒdésünk Oroszország-
gal, ez az idei év egyik legnagyobb 
problémája, amit komolyan kell ven-
ni.

Három külföldi újságírót szólított a 
protokollfŒnök, akik többek között az 
ukrajnai fegyveres beavatkozás esé-
lyeirŒl, illetve a német és a magyar 
diplomácia közti egyezésekrŒl és 
különbségekrŒl kérdezték Merkelt és 
Orbánt. Egy német újságíró rákérde-
zett, mi a helyzet az illiberális de-
mokrácia orbáni elméletével, amire 
Merkel azt mondta, hogy ezzel Œ spe-
ciel nem tud mit kezdeni.

Eurázsiai Gazdasági Unió
Egy tudósításban ezt olvastam: 
– Az egyetlen felszólított magyar 

újságíró az MTVA riportere volt, aki 

Angela Merkel Budapesten
azzal a kérdéssel szorította sarokba a 
két politikust, hogy szóba került-e az 
Eurázsiai Gazdasági Unió? Más ma-
gyar újságíró nem kérdezhetett. -– 

Lapzártáig nem találtam olyan be-
számolót, ami erre a kérdésre a két 
politikus válaszát imerteti. Elsiklottak 
felette tizedrangú témák érdekében, 
mint az „illiberalis” szó és a civil szer-
vezetek külföldi pénzelése.

Az Országházban történt Merkel–
Orbán megbeszélés zártkörû volt, a 
sajtókonferencián elhangzottakból le-
het csak következtetni a tárgyalt 
anyagra. Szerintem az Eurázsiai Gaz-
dasági Unió egyik fŒ kérdés volt a 
tanácskozáson, hiszen három nappal 
elŒtte Orbán Viktor a Kossuth Rádió 
180 perc címû mûsorában erre utaló 
megállapítást tett, ami szerint nagy 
lehetŒségeket lát Magyarország szá-
mára az eurázsiai gazdasági együtt-
mûködési tervben. Németországot az 
Európai Unió legsikeresebb országá-
nak nevezte, hozzátéve, hogy Angela 
Merkel „sziszifuszi munkát végez”, 
hogy az orosz–ukrán konfliktus Euró-
pának kedvezŒ módon oldódjon meg, 
valamint hogy egybetartsa Európát.

A rádiónyilatkozat hírszolgálatából 
néhány mondat rámutat erre a té-
mára:

– Orbán Viktor arról is beszélt, egye-
dül a németeknek van olyan tervük, 
amely elég nagyszabású, hogy új 
kereteket adjon az Európa jövŒjérŒl 
szóló vitáknak, ez pedig az eurázsiai 
gazdasági együttmûködési terv.

A kormányfŒ ebben nagy lehetŒsé-
geket lát Magyarország számára, 
ezért – mint mondta – „nekünk érde-
künk, hogy ez a német terv napirend-
re kerüljön, minél hamarabb megva-
lósuljon. Ez megoldaná a problémá-
inkat, sŒt a korábbi helyzetnél is szé-
lesebb távlatokat nyitna a számunk-
ra”. Kijelentette: ez a legjobb terv, 
amit Magyarország számára ki lehet 
agyalni. Ezzel összefüggésben úgy 
fogalmazott, Magyarország kapu a 
kelet–nyugati viszonyban.

Az Oroszországgal szembeni szank-
ciókról úgy nyilatkozott: ezek éles 
ellentétben állnak Magyarország ér-
dekeivel, ugyanakkor Magyarország 
tagja az Európai Uniónak, az egysé-
ges fellépés pedig érték, és az euró-
pai egység fenntartása segíti a konf-
liktus megoldását, ezért Magyaror-
szág ezidáig alárendelte a saját érde-
keit a közös európai álláspontnak.

Merkel nagyon keményen többször 
is hitet tett az orosz szankciók szük-
ségessége mellett. SŒt, a békés dip-
lomáciai rendezés feltételeként állí-
totta be a szankciókat. Ezt a pontot 
azért fontos megemlíteni, mert Orbán 
már egy éve, a szankciók bevezetése 
után két héttel azt mondta, hogy azok 
sikertelenek lesznek, és ebben a kér-
désben azóta se változott a magyar 
külpolitika álláspontja. Egy hónap 
múlva március végén viszont az EU 
dönteni fog a szankciók kérdésében, 
amelyek folytatását egyetlen állam 
vétója is megakadályozhatja.

Orosz gazdasági kapcsolatok
– Eddig az volt a Fidesz legfonto-

sabb állítása, amellyel külpolitikáját 
igazolta, hogy Merkel is folytat gaz-
dasági tárgyalásokat Putyinnal és 
Oroszországgal. Annyira, hogy az elsŒ 
teljesen véletlenül az MTV-nek jutó 
kérdés is arról szólt, Merkel támogat-
ja-e az eurázsiai gazdasági unió ter-
vét. Ellenben hétfŒn Merkel világosan 

elmondta, számára is fontos az orosz 
gazdasági kapcsolat, és hosszú távon 
szeretné is egy európai gazdasági 
unió kialakítását, de ennek elŒfelté-
tele az EU és Oroszország közötti, és 
kiemelten az ukrajnai konfliktus ren-
dezése. Ez lényegesen eltért Orbán 
válaszától, aki ezzel szemben elmond-
ta, nem tud elképzelni olyan európai 
gazdaságot, amely nélkülözi az orosz 
piacot és nyersanyag-készletet.

A két kormányfŒ a találkozón a hír-
források szerint pontról pontra végig-
vette, mi várható, ha az ukrán helyzet 
tovább fajul, esetleg nyílt háború tör 
ki. Ahogy a sajtótájékoztatón, úgy 
szûk körben is jelezte Orbán, Magyar-
ország helyzete specifikus: közel 200 
ezer magyar él Kárpátalján, az or-
szág határos Ukrajnával, ráadásul rö-
videsen lejárnak a gázszerzŒdéseink 
is, ezért aggodalommal figyeli, mi 
történik a szomszédban, Budapest 
mozgástere korlátozott. 

Áttekintették továbbá, hogy mi lesz, 
ha a háború miatt megindul a mene-
kültek áradata Európa felé. Illetve 
mit tehetnek az európai országok, ha 
Oroszország elzárja az Ukrajnán át-
vezetŒ gázvezetékek csapjait. ErrŒl 
Merkel azt mondta, ezt átmenetileg 
képesek lennének kezelni, más forrá-
sokból áthidalnák a problémát. 

– Az, hogy Ukrajnának jó legyen a 
kapcsolata az Európai Unióval, a kan-
cellár szerint egyáltalán nincs ellent-
mondásban azzal, hogy Oroszország-
gal is jó kapcsolata legyen. MindkettŒ 
lehetséges, mindkettŒ az érintettek 
közös érdeke – politikailag és gazda-
ságilag is. Oroszországgal együtt aka-
runk biztonságot, nem pedig Orosz-

ország ellen. Katonailag ezt a válsá-
got nem lehet megoldani. Ezért min-
den visszaesés és csalódás ellenére 
továbbra is azon vagyunk teljes erŒnk-
bŒl, hogy a múlt évi szeptemberi 
minszki megállapodást száz százalé-
kig megvalósítsuk. EttŒl függ a to-
vábbi szankciók sorsa is. A szankció 
nem öncél, ezt nem szögezhetjük le 
elégszer. De mindaddig elkerülhe-
tetlenek, amíg az okok fennállnak, 
melyek miatt elrendelték Œket. Nem 
vitás, az EU számos vállalatát is sú-
lyosan sértik a szankciók. Mégis  or-
szágaink gazdaságai is rá vannak 
kényszerítve, hogy az érvényben lévŒ 
jogszabályokat tiszteletben tartsák és 
alkalmazzák. Mert a jogbiztonság és 
a stabilitás feltételei annak, hogy egy-
általán sikeresen lehessen a gazdasá-
got mûködtetni.

Kormányzati források egybehang-
zóan állították, a miniszterelnök végig 
elemében volt, örült, hogy elmagya-
rázhatta a kancellárnak, kormánya 
mit miért tesz, és mit nem tehet meg 
az ukrán válság ügyében. „Az világo-
san kiderült, hogy a kritikák és a 
diplomáciai nyomás ellenére, Merkel 
– több európai politikussal ellentétben 
– nem akarja izolálni Orbán Viktort” 
– összegezte véleményét egy, a tár-
gyalásokon részt vett magas rangú 
kormányzati forrás. Két kormány-
párti forrás is úgy vélte, ha Merkelt 
nem helyezte volna nyomás alá a 
német média és a baloldali koalíciós 
partnere, akkor „talán még ennyi 
kritikát sem fogalmazott volna meg”. 
Szerintük a látogatás elŒkészítése 
során kifejezetten jó viszony alakult 
ki a két stáb között, így Orbán Œszin-
tén mondta azt pénteken a rádióban, 
hogy nem számít kritikákra, nincse-
nek vitás kérdések.

Utolsó ultimátumot kaptak a Debalcevónál beszorult ukrán alakulatok. Az 
Donyecki Népi Köztársaság hadserege látja, hogy az ellenséges csapatok 
egyre kevesebb ellátmánnyal, utánpótlással, tartalékkal rendelkeznek. A 
DNK vezetésének rendelkezésére oroszul, ukránul, lengyelül és többek között 
magyarul nagy teljesítményû hangszórókkal szólítják fel az ukrán katonákat, 
hogy ne áldozzák az életüket értelmetlenül igazságtalan érdekekért, hanem 
tegyék le a fegyvert. Személyesen Alexander Zaharcsenko donyecki elnök 
jelentette ki, hogy garantálja mindenkinek aki leteszi a fegyvert, hogy haza 
fog jutni – erre szavát adta.

Magyarországon élŒ, Kárpátaljáról elszármazott forrásunk arról számolt be, 
hogy tíz nap alatt négy ismerŒsét vesztette el a falujából. KintrŒl kapott 
üzenetek szerint a sorozások alatt egyre durvábban lépnek fel a magyarok 
ellen. Emiatt a magyarok közötti elégedetlenség és ellenállás is növekszik, 
amely komoly atrocitások forrása. Január 30-án egy böllér rendezvényt 20 
tagú, baseball ütŒvel felszerelt banda vert szét. Egyszerûen lerohanták a 
rendezvényen tartózkodókat, és ütöttek, akit értek. Az ilyen fajta fellépések 
célja egyedül a félelemkeltés lehet. Ha megnézzük, hogy kinek áll ez 
érdekében, akkor egyértelmûen az ukrán kormány, és a kezük alá dolgozó 
hasznos-idióta jobb szektoros szervezetek jöhetnek számításba. Valójában 
terrorizálni akarják a magyarságot – ami még ha nem is egy robbantásos 
merénylet, de mindenképpen kimeríti a terrorizmus fogalmát.

 Az ukrán kormány terrorizmust folytat a kárpátaljai magyarság ellen. 
Valószínûleg azért, mert a kijevi kormány sorozási intézkedése kudarcba 
fulladt. A behívott fiatalok menekülnek, elrejtŒznek, külföldre menekülnek. 
40 000 embert akartak behívni, de a hírek szerint a felét sem sikerült.

A tárgyalásokon való konstruktív részvétel helyett meghirdetett sorozásra 
válaszul Alexander Zaharcsenko szintén általános mozgósítást rendelt el 
február 15-étŒl. A DNK sorozása 100 000 embert érint, és öt hadosztályt 
akarnak felszerelni, ebbŒl három gépesített hadosztály lenne. Zaharcsenkó 
szerint bŒven elegendŒ ember, kiképzŒ és anyagi lehetŒségük van arra, hogy 
ezt meglépjék. Ha ezt a DNK végre tudja hajtani, akkor a DNK hadserege 
hivatalosan is erŒsebb és létszámban nagyobb lesz, mint az ukrán hadsereg. 
Ezen kívül van még egy támasza Zaharcsenkonak. Az USA jelezte, hogy 
megkezdik rakéták és nehézfegyverek szállítását Ukrajna számára. 

Vlagyimir Putyin válaszképpen bejelentette, hogy amennyiben az USA 
fegyvereket szállít Kijevnek, Oroszország megkezdi a fegyverek szállítását a 
függetlenedŒ köztársaságoknak. Washington azonnal hátrált Moszkva válasza 
miatt, de mindez csak a támogatás hivatalossá tételét érinti, mert az USA 
hónapok óta ellátmánnyal és harceszközökkel látja el a kijevi rezsimet. 
Terepjárókat, kézi fegyvereket, rádiótechnikát, élelmiszert, ruházatot és 
egyéb eszközöket kapnak, de nehézfegyvereket eddig nem szállított a nyugat 
(hivatalos formában).                      Forrás www.hidfo.net.ru   2015. február 3.

Egyre foróbb a helyzet Ukrajnában
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Oroszország saját ûrállomás létre-ho-
zását fontolgatja -–- erôsítette meg a 
moszkvai sajtóban felröppent híreket 
hétfôn az orosz ûrkutatási hivatal, a 
Roszkoszmosz igazgatója.
Oleg Osztapenko közlése szerint a 

majdani ûrállomásra úgy tekintenek, 
mint az orosz holdprogram ûrbázi-
sára. Azt is közölte, hogy a „távolabbi 
ûr meghódítását célzó program” elsô 
szakaszát benyújtották a kormány-
nak.

Korábban az orosz sajtóban olyan 
hírek láttak napvilágot, hogy az ûrál-
lomás a Hold körül keringene. A Len-
ta.ru orosz hírportál szerint a Földet 
kísérô égitest meghódítása a Roszkosz-
mosz alapvetô feladatai közé tartozik 
az elkövetkezô néhány évtizedben.

Az ûrhivatal programjában egy Hold 
körül keringô ûrállomás és az égites-
ten emberi használatra kialakítandó 
bázis megépítése is szerepel. Az elsô, 
ember vezette ûrhajót a 2020-as évek 
végén küldhetik a Holdra.

Novemberben még cáfolták a Rosz-
koszmosznál, hogy 2017 után Oroszor-
szág saját ûrállomást hozna létre, 
mondván, hogy elôbb a Nemzetközi 
Ûrállomással (ISS) kapcsolatos kötele-
zettségeiket kell teljesíteni. Oleg Osz-
tapenko nem zárta ki, hogy a saját 
állomásnak az építéséhez felhasználják 
a Nemzetközi Ûrállomás (ISS) számá-
ra gyártott modulokat is. Orosz szak-
értôk legalábbis komolyan foglalkoz-
nak ezzel a lehetôséggel. Igor 
Marinyin akadémikus, a Ciolkovszkij 
Kutatóintézet munkatársa szerint a 
három legyártott modul igénybevétele 

reális és meglehetôsen olcsón kivite-
lezhetô elképzelés lenne. Ezzel ellen-
tétben Andrej Jonyin akadémikus 
úgy véli, hogy a saját orosz ûrállo-más-
nak nincs gyakorlati célja és Oroszor-
szág csak megalapozatlan költségekbe 
verné magát.

A Roszkoszmosz igazgatója azt is be-
jelentette, hogy már beérkeztek há-
rom ûrkutatási vállalattól az új, szu-
pernehéz hordozórakéta tervei, és a 
hivatal januárban választja ki közülük 
a legmegfelelôbbet. Az orosz elnök 
szeptemberben elôzetes jóváhagyását 
adta a szupernehéz hordozórakéták 
gyártására vonatkozó tervekre. Az 
An-gara nevû hordozórakéta könnyû, 
középsô és nehéz változata után egy 
teljesen új rakétatípus építésébe fog-
nak. Ennek hordképessége elsô ütem-
ben 70-80 tonna lesz, és elérheti a 120-
150 tonnát is ---- mondta Dmitrij 
Rogozin, ûrkutatásért és ûriparért is 
felelôs miniszterelnök-helyettes. A 
szupernehéz orosz rakéták gyártása 
2020 után valósulhat meg.

Az amerikai ûrhivatal (NASA) au-
gusztus végén jelentette be, hogy szu-
pernehéz rakéta építésébe kezd, 
amelynek tesztelése legkorábban 2018 
végén lesz. Ennek elsô változata 77 
tonna hasznos terhet szállíthatna. A 
Space Launch System (SLS) nevû ra-
kétájával várhatóan 2025-ben ember 
indulhat a Marsra, és ezt a rakétát 
használnák a sokat vitatott asztero-
idabefogó küldetéshez is.

* * *
Megnyitották a nyilvánosság elôtt 

Enver Hodzsa volt albán kommunista 

vezetô atombunkerét.
A bunker 1972 és 1978 között épült, 

Tiranától mintegy három kilométerre 
keletre egy hegy gyomrában. A 2680 
négyzetméteren fekvô biztonsági épít-
mény alkalmas lett volna arra, hogy 
egy esetleges atomtámadás esetén a 
teljes albán kormánynak és parlament-
nek fedezéket nyújtson.Az atombun-
ker létezésérôl eddig nem voltak nyil-
vános információk, 29 évvel Hodzsa 
1985-ös halála után azonban történelmi 
kiállítást nyitottak benne.

Az ötemeletes bunkerben 400 sze-
mélyes mozi, 106 szoba, több konferen-
ciaterem és játékterem is található. 
Hodzsa hálószobája és dolgozószobája 
eredeti állapotában tekinthetô meg. 
Egyes információk szerint Tirana kö-
zelében több kisebb bunkert is kiala-
kítottak, ahová Hodzsa és családja el-
vonulhatott volna, ha a hidegháborús 
helyzet elfajul, és atomtámadások tör-
ténnek. Az ország területén összesen 
700 ezer bunker épült Hodzsa vezetése 
idején.

A megnyitó ünnepségen Edi Rama 
albán kormányfô úgy fogalmazott: 
„Megnyitottuk kollektív emlékezetünk 
ajtaját”. A tervek szerint a közeljövô-
ben több másik bunkert is látogatható-
vá tesznek. Enver Hodzsa 1985-ös ha-
láláig izolacionista politikát folytatott, 
a kommunista vezetô megszállottan 
rettegett egy esetleges nyugati táma-
dástól.

* * *
A döghús rendszeres fogyasztása az 

állatok többsége számára végzetes 
lenne, nem így a keselyûknek, ame-
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Az évek jöttek …. 
(Második rész)

Amikor angolszász országokban va-
lakit felesketnek a bíróság elôtt, a tanú 
esküje valahogy így hangzik: Eskü-
szöm, hogy a tanuvallomásom az igaz 
lesz, az egészében igaz lesz, és csak az 
igazság lesz. Itt tehát fontosnak minô-
sített, hogy nem elég csak igazat mon-
dani, hanem az EGÉSZ, a TELJES 
igazság (the WHOLE truth) feltárása 
ugyanilyen fontos.

Nos, amikor a 2014-es évfordulós év-
nek a történelmi igazsághoz való vi-
szonyát nézzük, sajnos sok példa van 
arra, hogy ha volt is igazság, a TELJES 
igazság kimondása, megerôsitése el-
maradt. Itt talán mentségül szolgál, 
hogy az áldozatok emlékét kegyelettel 
ôrzô ünnepi beszédek mellett nem 
helyes hosszas történelmi diszkurzust 
rendezni, de azért 70 év után már el 
kellene kezdeni a TELJES igazság ki-
mondását.

De vegyük például Raoul Wallen-
berg svéd diplomata tevékenységét. Ô 
egy szekuláris szent, világszerte tisz-
telik, szobrok és emlékmûvek emlé-
keztetik a népeket, hogy volt egy bá-
tor, leleményes humánus svéd aki 
nagy vagyonát is felhasználta a pesti 
zsidók megmentésére. A Wallenberg 
kultusz Magyarország tekintélyét ká-
rosan befolyásolja mivel nagyon köny-
nyen el lehet jutni arra a következ-
tetésre, hogy lám, lám, egy derék 
svédnek kellett Budapestre utaznia, 
hogy életét kockáztatva megmentse a 
pesti zsidókat a fajgyûlölô magyar 
hatóságoktól. Amint rövidesen kiderül 
Wallenberg, a svéd követség a többi 
semleges országok követségeivel kar-
öltve (az SS orra alatt) nem a magyar 
állam ellen, hanem azzal együttmûköd-

ve foganasitotta a zsidó-mentô intéz-
kedéseket. 

A svéd követség nagyon is tudatában 
volt annak, hogy az egész védô útlevél 
akció léte a mindenkori magyar kor-
mány, és a nyilas puccs után elsô-
sorban Szálasi engedélyétôl függött. A 
védôútlevelek végleges elismerését a 
pápai nuncius okróber 21-én történt 
személyes fellépése, valamint a semle-
ges államok közös tiltakozása és a 
diplomáciai kapcsolatok megszakítá-
sával történô fenyegetése hozta meg. 
(Már 70 éve várjuk, hogy a pápai nun-
cius és a semleges államok követsége-
inek zsidóment  szerepérôl írjanak a 
balliberális „demokraták”). A „zsidó-
kérdésben” általános elvi döntésre 
egyedül jogosult Szálasival elsôsorban 
a pápai nuncius és a Nemzetközi Vö-
röskereszt képviselôje tartotta a kap-
csolatot. A mindennapi gyakorlati 
„zsidókérdéses” teendôket a fiatal dr 
báró Kemény Gábor nyilas külügymi-
niszter látta el. Raoul Wallenberg 
meglehetôsen jó viszonya Kemény 
külügyminiszterrel röviddel a puccs 
után bizonyos engedmények kicsikará-
sát tette lehetôvé.

De ugorjunk elôre 1946 márciusára 
amikor a Szálasi per mind hét vád-
lottját halálra ítélték. De csodák cso-
dája, a „nép”-bíróság három elítélt 
kegyelmi kérvényét -– köztük Kemény 
Gáborét --– továbbította a felsô bíró-
sághoz. Idézzük Keményt aki az utolsó 
szó jogán utalt „faji gondolat gyûlöle-
tétôl üldözött tizezrek megvédését 
célzó cselekvésemre. Itt utalnom kell 
a harmincezres létszámon felüli men-
levelek sikeres átmentésére, a diplo-
máciai szolgálatban példátlanul exter-
ritorialitást élvezô védett házak töme-
gére, faji és politikai szempontból 

üldözött százaknak követségi alkalma-
zottkénti elismerésére és sok más 
tényre.....Ebbôl úgy tûnik, hogy szinte 
egyedül, hatáskörömön messze túl-
menôen a semlegesekkel karöltve és 
egyéni veszélyeztetésemig vállaltam 
az emberbaráti szolgálatot.”

Summa, summárum, ha Szálasi és 
Kemény nemet mondanak akkor nincs 
Wallenberg, nincsenek mentôlevelek, 
nincsenek védett házak, nincs zsidó-
mentés, ---- ugyanis a semleges követ-
ségek CSAK A MAGYAR HATÓSÁ-
GOK ENGEDÉLYÉVEL VOLTAK 
HAJLANDÓK MENTÔAKCIÓKAT 
ELVÉGEZNI.

Így megint jön a kettôs mérce amit 
mi magyarok jól ismerünk. Wallen-
berg egy szent. Keménnyel még azt 
sem közölték, hogy kegyelmi kérvé-
nyét visszautasították, és váratlanul 
vitték a bitófához.

A Wallenberg történetben nagyon 
ritkán esik szó, hogy a svéd diploma-
tának sohasem kellett félnie a magyar 
hatóságoktól, a nyilas uralom alatt 
még egy hajszála sem görbült meg. De 
Wallenberg számára életveszélyesnek 
bizonyult amikor Pesten megpillantot-
ta az elsô „krisztusarcú szovjet kato-
nát”. Ha a nyilas kormánnyal együtt 
elhagyja a magyar fôvárost akkor 
életben marad. Az NKVD a Szovjetu-
nióba hurcolta és máig sem tudjuk hol, 
mikor és milyen körülmények között 
halt meg.

Ui.  A Wallenberg életrajz kitûnô ma-
gyar nyelven is megjelent dolgozata 
az internetes lexikonban  megtalálha-
tó

Kroyherr Frigyes    
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lyek különleges bélflórájuknak kö-
szönhetôen csemegézhetnek büntetle-
nül a bomló tetemekbôl ---- derítették 
ki dán és amerikai kutatók, akik ered-
ményeiket a Nature Communications 
folyóirat legfrissebb számában ismer-
tetik.

Egy állat kimúlása után teteme bom-
lásnak indul, toxikus vegyületek kép-
zôdnek, és a szövetekben felszaporodó 
mikroorganizmusokhoz a talajban lé-
vô kórokozók is csatlakozhatnak, pél-
dául a lépfenét kiváltó Bacillus anth-
racis.

A kutatók megkísérelték megérteni, 
hogy miként élhetik túl a keselyûk a 
veszélyes lakomákat --- írja az MTI. 
Ehhez a madarak fejbôrén és bélcsa-
tornájában lévô mikroorganizmusokat 
vizsgálták az újvilági keselyûfélék két 
faja, a hollókeselyû (Coragyps atratus) 
és pulykakeselyû (Cathartes aura) 
egyedeinél. Huszonhat hollókeselyû és 
huszonnégy pulykakeselyû tetemét 
vizsgálták, amelyeket populációkont-
roll keretében az amerikai hatóságok 
engedélyével Tennessee államban, 
Nashville-ben lôttek ki.

A keselyûk étkezéskor mélyen bele-
fúrják fejüket a tetembe, így nem 
okozott meglepetést, hogy bôrükön 
több mint félezer mikroorganizmus 
DNS-ét fedezték fel. Ezzel szemben 
bélcsatornájukban átlagosan mindösz-
sze 76 különféle baktérium él, ami 
elenyészô, figyelembe véve az ember 
emésztôrendszerében található több 
száz fajt. Emellett a madarak tápcsa-
tornájában nem találtak semmiféle, a 
keselyûk étrendjébôl fennmaradó 
DNS-t.

A keselyûk gyomra mindent kímé-
letlenül felôröl, megemészt, még az 
áldozat DNS-ének sem kegyelmez --- 
magyarázta Lars Hansen dán mikro-
biológus.

A keselyûk tápcsatornájában élô 
mikroorganizmusok vizsgálata során 
kiderült, hogy bélflórájukat két bakté-
riumféleség uralja. Ezek egyrészt a 
Clostridium baktériumok, amelyek 
közül sok toxinokat termel. Közéjük 
tartozik a veszélyes idegmérget ter-
melô és botulizmust okozó Clostridium 
botulinum nevû baktérium is. A másik 
a Fusobacterium család, amelynek 
némely tagja szövetelhalást okozó 
húsevô kórokozó.

Lars Hansen szerint a keselyûk im-
munisak e veszélyes kórokozókkal és 
toxinjaikkal szemben. Elképzelhetô 
azonban az is, hogy a madarak bél-
rendszerét megtöltik gyilkos baktéri-
umok ártalmatlan rokonai. „Egyfajta 
probiotikumként mûködnek, ugyanazt 
a területet foglalják el, ahol egyébként 
a kórokozók telepednének meg” --- 
taglalta a lehetôségeket a mikrobi-
ológus, aki csapatával további DNS-
vizsgálatokat tervez a rejtély 
megoldása érdekében.

Egy tavalyi vizsgálat során, amikor a 
szintén dögevô alligátorok bélflóráját 
vizsgálták, ugyanannak a két baktéri-
umféleségnek a magas szintjére lettek 
figyelmesek a kutatók. „Aligha lehet 
szó véletlenrôl” ---- hangsúlyozta a 
kutatásokat irányító Sarah Keenan, a 
Saint Louis-i Egyetem geobiológusa. 
Mint rámutatott, mind az alligátorok, 
mind a keselyûk bomló tetemekkel 
táplálkozó dögevôk. Nagy valószínû-

séggel ezt a szervezetükben élô mik-
roorganizmusok közössége teszi lehe-
tôvé.

* * *
Száz év telt el az örmény népet ért 

sorscsapás óta. Georges Ruyssens, a 
Pápai Keleti Intézet professzora Vati-
kánban ôrzött dokumentumok alapján 
tárja az érdeklôdôk elé a XX. század 
elsô népírtásáról fennmaradt tanúval-
lomásokat.

A Civiltà Cattolica olasz jezsuita 
folyóírat szervezésében a közelmúlt-
ban konferenciát rendeztek Rómában 
az 1915-ös örmény népirtásról, számol 
be a Magyar Kurír. Bemutatták a Va-
tikánban ôrzött dokumentumokat fel-
dolgozó hétkötetes munkát, amely Az 
örmény kérdés címmel jelent meg. 
Georges Ruyssens a Vatikáni Titkos 
Levéltárban, a Keleti Egyházak Kon-
gregációja levéltárában és a Vatikáni 
Államtitkárság Történelmi Levéltárá-
ban ôrzött anyagokból dolgozott.
Francesco Occhetta jezsuita így ír 

blogjában a kötetekrôl: „Nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy kolosszális mûrôl 
van szó. Az örmény kérdés, amelyrôl a 
történettudomány hallgat, most lega-
lább már egy tüdôvel lélegzik.”

A könyv nyomon követi az örmények 
elleni erôszak történetét II. Abdul-
Hamid szultán uralkodásától kezdve 
–-- aki 1894–1896-ban mészárlással 
torolta meg az örmények ellenállását 
–-- az 1908-as és 1909-es népirtáson át 
az úgynevezett örmény holokausztig, 
és szól az azt követô évtizedekrôl is.
Michele Liebl kapucinus szerzetes 

így írt 1915. június 23-ról, a véres 
eseményeket követô napokban: „Még 
azon az éjszakán elkezdôdtek a töme-
ges letartóztatások. Másnap minden 
falra kiírták a parancsot: az örmé-
nyeknek öt napjuk volt rá, hogy elren-
dezzék ügyeiket és a kormány kezére 
adják magukat, hogy aztán férfiakat, 
nôket, beteg gyerekeket, haldoklókat, 
papokat és szerzetesnôvéreket, min-
denkit kivétel nélkül ismeretlen helyre 
internáljanak… Amikor ezt írom, ak-
kor már több száz örmény család kér-
te, hogy áttérhessen az iszlám vallás-
ra.”

„Amikor a deportálás elkezdôdött, a 
török kormány csapatokat szervezett 
azzal a kimondott céllal, hogy öljenek 
meg minden örményt, aki át akar kelni 
a hegyeken. Ezek a csapatok a börtö-
nökbôl hirtelen szabadon bocsátott 
bûnözôkbôl álltak... Konia végtelen 
síkságán örmények százezrei vesztet-
ték életüket... Ghezli-Gol-Hamamban 
egymás hegyén-hátán feküdtek a kis-
gyerekek, akiket anyjuk nem bírt 
tovább vinni. Mind éhen haltak. Úgy 
találtak rájuk, hogy félig már meget-
ték ôket a kutyák és a hollók. A bagdadi 
vasutasok, akik rájuk találtak, elször-
nyedve mondták el, amit láttak.”

Bécs apostoli nunciusa, Raphael 
Scapinelli pedig ezt írta Pietro Gas-
parri érseknek a Vatikáni Államtit-
kárságra: „A deportáció szó azt jelenti: 
elszakítják a férjeket a feleségüktôl, 
az anyákat a gyermekeiktôl. Török 
ügynökök fenyegetik meg mindannyi-
ukat, hogy térjenek át hitükre, az 
áttérteket pedig --– akik sokan vannak 
–-- azonnal olyan területekre viszik, 
ahol csak muzulmánok élnek, és ahon-
nan nem tudnak visszatérni. Elrabolják 
az asszonyokat, és testi adottságaiktól 
függôen eladják ôket a háremeknek, 
vagy az írnokok és ôrök alantas vá-
gyait kell kielégíteniük. Az elrabolt 

kislányok török háztartásokba kerül-
nek szolgálónak, ahol a háziak köte-
lessége, hogy muzulmán nevelésben 
részesítsék ôket... Sokakat kiirtottak. 
Megerôsített hír, hogy Van és Bitlis 
településeken kiirtották az örménye-
ket. Mardinban megölték a katolikus 
püspököt, 700 hívével együtt.”

Occhetta feleleveníti, amikor Szent 
II. János Pál boldoggá avatta Maloyan 
Ignác mardini érseket, akit 1915. júni-
us 11-én 700 hívével együtt kivégeztek. 
Amikor az érsek látta, hogy itt a vég, 
megszentelte a kenyeret, kollektív fel-
oldozásban részesített mindenkit, ál-
doztak és meghaltak. Maloyan elutasí-
totta, hogy iszlám hitre térjen.

* * *
A Charlie Hebdo címû francia szati-

rikus hetilapnak a 12 áldozattal járó 
merénylet után megjelent elsô szá-
mából 13 millió eurós bevételhez és 80 
ezer új elôfizetôhöz jutott a szerkesz-
tôség --- írta csütörtökön a Le Parisien 
címû francia napilap.

A Libération címû napilap pedig úgy 
tudja, hogy a bevételen kívül a Charlie 
Hebdo 1,7 millió euró összegû ado-
mányt kapott francia lapoktól és sajtó-
szervezetektôl, 100 ezer eurónyi fela-
jánlás érkezett külföldrôl a Riporterek 
Határok Nélkül nevû nemzetközi új-
ságíró-szervezeten keresztül és 150 
ezer euró spontán felajánlásokból.Min
dennek egy részét a január eleji pári-
zsi terrortámadások 17 áldozatának 
hozzátartozói kapják, és a szerkesztô-
ség egy alapítványt is létrehozott, 
amelybôl szatirikus hetilapokat fognak 
támogatni a világ minden táján.

A merénylet túlélôi által összeállított 
elsô szám több mint 7 millió példány-
ban kelt el, amely rekordnak számít a 
francia sajtó történetében.A lap az 
utóbbi években 60 ezer példányban 
jelent meg, s abból 30 ezer példány 
kelt el az újságosoknál.Az eddig 10 
ezer elôfizetôvel rendelkezô lapra a 
merénylet óta további 80 ezren fizettek 
elô.

„Azt biztos, hogy ez jobban láthatóvá 
teszi a lapot. Minden eszköze megvan 
a folytatáshoz. Most újjá kell szervezni 
a szerkesztôséget. Fel kell dolgozni a 
traumát, és azt, hogy a merénylet után 
három nap alatt összehozták az újsá-
got. Sírva rajzoltak. Egy ilyen dolgot 
senki nem úszhat meg ép lélekkel. Ôk 
is mindenekelôtt emberek, s csak 
utána újságírók meg karikaturisták” --
-- mondta Christophe Thévenet, a lap 
ügyvédje a Libérationnak.

A szerkesztôség a támadást követôen 
a Libération székházába költözött be, 
de a lap szerint nem lehet tudni, med-

dig maradnak ott, s az újabb lapszámon 
kikkel fognak együtt dolgozni. A szati-
rikus lap vezetôsége mindenesetre 
ugyanazt az üzenetet ismételgeti: 
egyetlen dolog biztos, a Charlie Hebdo 
folytatódni fog” --- írta a Libération, 
amely szerint csak február közepén 
várható újabb lapszám.

* * *
A Costa Concordia tengerjáró balese-

te okozta vészhelyzet kezeléséért és az 
idegenforgalom visszaesése miatt is 
kártérítést követel magának a toszkán 
Giglio szigetének önkormányzata a 
2012. január 13-án ott történt hajósze-
rencsétlenségrôl zajló elsôfokú per-
ben.

A Giglio olaszul liliomot jelent, és a 
latin Aegilium szóból származik, ami 
kecskék szigetét jelent.

A több mint 1400 lakosú Giglio önkor-
mányzatát képviselô ügyvédek 200 
millió euróban határozták meg a sziget 
által elszenvedett kár értékét.Ebbôl 20 
millió euró elôleg azonnali kifizetését 
sürgették.

Giglio önkormányzata erejét felülmú-
ló vészhelyzetben találta magát: ami-
kor a Costa Concordia zátonyra futott, 
elsôként a sziget lakosai nyújtottak 
segítséget és ellátást a tengerjárón 
levô 4229 embernek.
Sergio Ortelli, Giglio polgármestere 

és az általa vezetett testület számításai 
szerint a három évvel ezelôtt a sziget 
partjainál bekövetkezett baleset Giglio 
arculatában és idegenforgalmában is 
kárt okozott. Becslésük szerint a 2012-
2014 közötti idôszakban (a Costa Con-
cordia roncsát ugyanis csak tavaly 
nyáron vontatták el a helyszínrôl) a 
sziget csak a turizmus visszaesése mi-
att ötmillió eurótól esett el --- annak 
ellenére, hogy a katasztrófaturizmus-
nak viszont az egyik célpontjává vált.

A katasztrófa a szigetet és az ezt 
körülvevô tengerszakasz életét is tel-
jesen felbolygatta: az önkormányzat a 
vészhelyzet kezelése miatt késleltetni 
kényszerült addigi rendes tevékeny-
ségét, felfüggesztették a közmunkákat, 
akadozott a sziget körüli hajóforgalom, 
miközben a Costa Concordia egyenes-
be állításához és elvontatásához Giglio 
tengere hatalmas építkezési és fúrási 
területté vált.

A Costa Concordia elsôfokú perének 
utolsó napjai zajlanak a toscanai Gros-
seto városi színházának nagytermében 
kialakított bíróságon. Az ügyészség 26 
év 3 hónap börtönt kért az egyetlen 
vádlottra, Francesco Schettino volt 
kapitányra. Az ítélet február közepe 
felé várható.

* * *

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

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
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Dr. Hangay György:

Egy magyar Herkules – Hollywoodban
Kétségtelen, hogy sok magyar sportoló neve a világsztárok listájára került már, izom-emberbôl, szép 

hölgybôl, jóképû férfibôl is van éppen elég a magyarok között. De azokból, akik kiváló sportolók és 
ugyanakkor kiemelkedôen szemrevalóak és sokoldalúan tehetségesek is voltak, azért nem sok akadt. 
Múltkor már beszéltünk Johnny Weismüllerrôl, a Magyar Tarzanról – aki inkább német volt, 
semmint magyar – de ezúttal egy olyan férfirôl lesz szó, aki nem csak elsôrendû sportoló, hanem Mr. 
Universe és filmsztár is volt. 

Gondolom, a hollywoodi filmvilágot 
kedvelôk már talán ki is találták --– de 
azért mondom: Mickey Hargitayról 
–- azaz Hargitay Miklósról. Valóban 
kiváló sportoló volt, jóképû is --– de 
mindez nem lett volna elég a világ-
hírhez. Ehhez még tehetség, akarat és 
kitrtás is kellett.

De kezdjük az elején. Hargitay Mik-
lós 1926-ban született Budapesten. 
Édesapja artista volt, így hát már 
egész fiatalon megismerkedett a po-
ronddal. Ôt is artistának nevelték és 
már kiskorában edzették, hogy megfe-
leljen a követelményeknek. Igy aztán 
tö bb sportágban is kitûnt, jól focizott 
és több bajnokságot nyert gyorskor-
csolyázásban. Az ígéretes hazai sport- 
és artistakarriernek azonban a II. 
Világháború véget vetett.  Életrajzírói 
szerint részt vett az ellenállásban --– 
feltehetôen a németek és a nyilasok 
ellen természetesen-  de hogy ez pon-
tosan mit jelentett, azt nem tudtam 
kikutatni. Tudtommal csak gyenge el-
lenállás volt Magyarországon a hábo-
rús évek alatt  és nem valószínû, hogy 
a kiskorú Hargitay komoly szerepet 
játszhatott ebben.  De ettôl függetlenül, 
Miklós okosan döntött, amikor a hábo-
rú után elhagyta Magyarországot, 
hogy életét Amerikában folytassa. 
Alig volt 20 éves, amikor megérkezett 
az új hazába. Ettôl kezdve élete gyö-
keresen megváltozott. Hamarosan 
megnôsült, egy amerikai lányt, Mary 
Birge-t vette el, akivel együtt, akro-
bata számokkal léptek fel. Egy gyer-
mekük is született 1949-ben. A házas-

ság mégsem tartott sokáig, néhány 
even belül elváltak és Mickey haladt 
továbbh a maga útján. Ami igazán a 
siker felé vezetô útra terelte ô t, az a 
body building volt --– azaz a testépítés. 
Ez az új sport, amit eleinte nem is 
soroltak a sportok közé, még nem volt 
az, amivé késôbb vált. Az anabólikus 
szteroidok használata még nem volt 
divat akkoriban, aki eredményt akart 
elérni, annak keményen kellett edze-
nie, hatalmas teherbíró képességgel 
kellett rendelkeznie. Hargitay gyorsan 
haladt elôre, egy-két év alatt olyan 
fizikuma fejlôdött, mellyel egyik ver-
senyt a másik után nyert meg. 1955-
ben pedig a sportág legnagyobb díját 
nyerte el, Mr.Universe lett. Késôbb, a 
body builderek legnagyobbika, Ar-
nold Schwarzenegger úgy nyilatko-
zott, hogy Hargitay volt számára a 
legnagyobb inspiráció. Hihetetlen ki-
tartását csodálta és azt, hogy beván-
dorló létére megá llta helyét egy olyan 
területen, ahol addig szinte kizárólag 
csak született amerikaiaké volt a pá-
lma.

Útja Hollywoodba Las Vegason ke-
resztül vezetett. Ugyanis az történt, 
hogy az akkor már öregedô legendás 
dí va, Mae West Las Vegas-i showjá-
ban csodálatos testû izom-embereket 
sorakoztatott maga mellé a színpadon, 
hogy valami újat is nyújtson a már-
már unatkozó nézôinek. A hatás nem 
maradt el, a show siker lett –-- fôként a 
body buildereknek köszönhetôen. Az 
egyik elôadásra Jayne Mansfield --– 
az akkori Hollywood leggyönyörûbb 
szinésznôje is eljött. A nézôtér egyúttal 
étterem is volt és Jayne vacsorázni 
akart. Amikor a pincer megkérdezte 
tôle, hogy mit kíván, azt válaszolta: 
egy sztéket és azt a férfit ott a színpa-
don, balról a harmadikat! Az a férfi 
pedig nem volt más, mint Mickey Har-
gitay. Hát ez volt az igazi felfedezés. 
Jayne szokásához híven ezúttal sem 
bánt fukarul kegyeivel és Hargitayt 
sem ítélhetjük el, hogy nem utasította 
vissza a kor legszebb nôjének és fel-
kapott sztárjának közeledését. A futó 
kalandként induló kapcsolatnak há-
zasság lett a vége, annak erdménye 
pedig három szép gyerek. Hargitay 
filmkarierje ezután kezdôdött, egyik 
szerep a másikat követte, s nem csak 
Amerikában hanem Európában is jó-
néhány film fôszerepét alakította. Ál-
talában, az akkor népszerû izom-em-
ber szerepek feküdtek neki a legjob-
ban –-- így aztán volt római gladiátor, 
l gion rius és természetesen sziklákat 
megmozgató Herkules. Ô volt az elsô 
magyar filmsztár, sôt, máig is az 
egyetlen, aki ilyen jellegû szerepekben 
világhírre tett szert. Filmkarrierjében 
természetesen Jayne Mansfield is so-
kat segített. A befutott színésznô, aki 
akkor m ár nagyrabecsült sztár volt, 
szinte mindent el tudott intézni a film-
iparban –-- így aztán Mickeynek soha 
sem kellett jó szerzôdésekért kilin-
cselnie. 

Hogy Mansfield szép volt és gyönyö-
rû alakja is volt az még ma is látható a 
számtalan fényképen ami fennmaradt 
az utókor számára. Hogy sztár volt, az 
is kétségtelen, habár Marylin Mon-

roe felkapottabb volt mint ô --- de hát 
ez fôleg szerencse kérdése volt csak. 
Viszont Jayne rendkívül intelligens és 
mûvelt is volt, öt nyelven beszélt, zon-
gorázott és hegedûlt  és 163-as  IQ- val 
büszkélkedhetett.  Csak éppen a mi 
korosztályunk nem tudhatott sokat  
róla Magyarországon, mint ahogy az 
egész amerikai filmvilág is tabu volt 
számunkra a dicsô szocializmus ide-
jén. De egyszer --– talán valamikor a 
hatvanas évek elején, Hargitay és 
Jayne Mansfield eljött Magyarország-
ra. Persze a Kádár rendszer sajtója 
mélyen hallgatott a dologról, pusztán 
egyetlen cikk jelent meg --– ha jól 
emlékszem talán a Nôk Lapjában, 
mely képes riportot közölt róluk és 
arról, hogy meglátogatták Hargitay 
édesapját, aki akkorra már kiöregedett 
a cirkuszból és Balatonkenesén ré-
vészként dolgozott. Már magam sem 
tudom, hogy miért ragadt meg pont ez 
a cikk az emlékezetemben, de ma m r 
örülök, hogy így történt. Természete-

sen akkor mi nem is sejthettük, hogy 
Hargitay ettôl a feleségétôl is el fog 
válni, s azt mégkevésbé hittük volna, 
hogy Jayne hamarosan meg fog halni. 
Mert bizony ez történt --– közlekedési 
baleset, autószerencsétlenség áldozata 
lett. A hír, ami bejárta az egész világot 
még arról is beszámolt, hogy a kocsi, 

melyben utaztak, hátulról egy teher-
autó alá futott be és Jayne feje le-
szakadt. Szerencsére ez az utolsó ada-
lék hamisnak bizonyult –-- habár sokat 
nem segített a helyzeten, a 34 éves 
sztár halott volt. Az auto vezetôje, 
Jayne legújabb szeretôje  is szôrnyet-
halt, de Jayne és Hargitay két gyer-
meke, kik a hátsó ülésen utaztak, szin-
te sértetlenül úszták meg a szörnyû 
balesetet. 

Hargitay élete is megváltozott, az 
évek múltával talán higgadtabb is lett. 
Az izom- ember szerepek már a múlté 
voltak és inkább áttért egy könnyebb 
mûfajra: horror filmekben lépett fel. 
1967-ben ismét megnôsült, Ellen Sia-
not vette feleségül, akivel egészen 
2006-ban, 80 éves korában  bekövet-
kezett haláláig együtt élt. Négy gyer-
meke közül egy színész lett. Mariska 
Hargitay igazi,  világszerte ismert 
sztárrá vált. 

Mickey Hargitay emlékét tisztelettel 
és szeretettel ôrzik Hollywoodban, 
életérôl film is készült, melyben Ar-
nold Schwarzenegger játszotta a 
fôszerepet. 

Hargitay, nem sokkal halála elôtt így 
nyilatkozott:

 Élveztem karrieremet, mert sohasem 
akartam több lenni, mint ami voltam --
– és így nagyon jól elszórakoztam”.
Az SBS Magyar Rádióban elhang-

zott elôadás alapján.

12. Ausztrál Magyar Jamboree 2015 január 3-12
Bethelen Gábor - ERDÉLY ARANYKORA
Biztos már megszoktátok, hogy mindegyik beszámolómat azzal kezdem, hogy „minden olyan nagyszerûen sikerült”. De 

mi tagadás ha ez az igazság. A tábor nagyszerû elôkészítése és mindenki lelkes munkájának eredménye volt ez a tábor.

Szombat reggel egymás után érkeztek a Melbourne-iek, majd repülôvel az Adelaide-i csapat. A Sydney-iek már éjjel 

megérkeztek Hevesi Nagy Péter hozta ôket busszal. Nagyon örültünk, hogy még Perth-bôl is jött két kislány, végül is 

közel 100-an voltunk, csaknem a fele kiscserkész. A tábornyitást kicsit megzavarta, hogy a tûzveszély miatt el kellett 

hagynunk a táborhelyet, de ez csak növelte az élményeket. A Magyar Központ tárt karokkal befogadott minket és ott 

töltöttük az elsô éjjelt. Aztán másnap vissza a táborba és megindult a komoly munka. Csodálatos építmények álltak az 

altáborokban, különösen a vezetôk két emeletes lakosztálya. A tábornyitáshoz már mindenki egyenruhában jelent meg 

és úgy nagyjából felépült a tábor. Nehéz lenne leírni, hogy mi minden történt: kerettörténet, számhárorúk, kézügyességi 

feladatok, rohampálya, vízi csaták, népi játék, csomózás, építkezés, íjjazás, térképészet, éjjeli ôrség. De a lényeg az, hogy 

jól simán, izgalom és fennakadás nélkül teltek a napok. Másnap aztán mindenki megkapta tábori trikót, nagyon jól nézett 

ki a sok zöld cserkész.

Nagy élmény volt minden tábortûz, tréfák, népdalok és komoly magyarázata a napi jelmondatnak, aztán a szeretetkör, 

amikor megfogtuk egymás kezét, majd imádsággal befejeztük a napot.

Külön meg kell említeni a modern technika segítségével elôállított ERDÉLY ARANYSZAVA újságot, meglepôen sokan 

olvasták, már ez maga is siker. Nagyszerû volt a felnôtt cserkészek konyhája, ami manapság nem könnyû, mert a 

különbözô allergiák miatt öt féle ételre kellett figyelni. Megállapítottuk, hogy a kiscserkészeknek nagyon jó az étvágyuk, 

mert buzgón rohantak a repetára. Aztán persze külön nagy élmény a portya, senki sem tévedt el, csak egy ôrs aludt el 

reggel és 3 órás késéssel ért vissza a táborba. Nagyon örültünk, hogy Dézsi Csaba tiszteletes kijött Istentiszteletet 

tartani, mert így meg tudtuk köszönni a jó Istennek, hogy velünk volt és megóvott minden bajtól. Szintén nagy szeretettel 

fogadtuk Bakonyi Péter vezetô konzult és családját, így egyre közelebb kerülünk Magyarországhoz.

Gyorsan elrepült a 10 nap, jó volt együtt lenni, találkozni és tervezgetni a következô alkalmat amikor megint együtt 

lehetünk. Köszönet Kovássy Évának aki, mint a Külföldi Magyar Cserkészszövetség IV. Kerület parancsnoka vállalta a 

táborparancsnoki szerepet, az altábor parancsnokoknak és vezetôknek. De úgy érzem mindenkinek elég köszönet volt a 

sok mosolygó cserkész.

Jó Munkát!
Kovássy Marianne cscst.



  2015. február 12.                                            MAGYAR ÉLET                                                         9. oldal  

Hatalmas haltetemek konténerekben, 
aggódás az ivóvíz miatt, félelem attól, 
hogy sosem lesz élô folyó a Tisza. Ti-
zenöt éve történt a Kárpát-medence 
egyik legnagyobb környezeti kataszt-
rófája. A cianiddal és nehézfémekkel 
szennyezett szennyvíz óriási pusztítást 
vitt végbe, de a Tisza feltámadt, és a 
vörösiszap-katasztrófával ellentétben 
ennek a gátszakadásnak nem volt ha-
lálos áldozata.

Valóságos halszônyegek úsztak le a 
Szamoson, majd a Tiszán február elsô 
napjaiban, miután január 30-án éjsza-
ka átszakadt egy zagytározó gátja az 
erdélyi Nagybánya mellett. A 93 hek-
táros ülepítô medencében erôsen cia-
nidos szennyvizet tartottak, az arany-
kitermelés melléktermékét.

A gát egy huszonöt méteres szaka-
szon szakadt át. A földeken át körül-
belül 100 ezer köbméter mérgezô 
szennyvíz ömlött a Zazar folyóba, on-
nan a Láposba, amely a Szamosba öm-
lik. A ciánvegyületek minden élôlény 
számára mérgezôek, és a katasztrófa 
helyszínén a cianid koncentrációja 
180-szorosan múlta felül a határérté-
keket (magyar szabvány szerint).
Hatalmas méregkoncentrációk
Óriási szerencse, hogy a 136 ezer fôs 

és a tározótól mindössze nyolc kilomé-
terre fekvô Nagybánya nem folyás-
irányban fekszik, de nem volt ilyen 
kedvezô helyzetben a 94 ezres Szat-
márnémeti. A szennyezés nagyságára 
jellemzô, hogy a Szamos és a Tisza 
összefolyásánál, Vásárosnaménynál is 
135-szörösen meghaladta a koncentrá-
ció a határértékeket.

A cianidos szennyvíz foltja negyven 
kilométer hosszan nyúlt el. Két hét 
alatt vonult le a folyón, de Szegednél 
már felhígult a folt, és csak 15-ször 
múlta felül a határértékeket a mérgezô 
anyag koncentrációja.

A cianidvegyületek miatt még Bel-
grádnál is pusztultak a halak, és a kon-
centráció a Duna bulgáriai szakaszán 
is meghaladta a határértéket. A ka-
tasztrófa után négy héttel már a Duna-
deltában is kimutatták a cianidot.
Hígították, ahogy lehetett
A magyar vízügyi hatóságok gyors 

beavatkozása miatt sikerült elérni, 
hogy a Tisza-tó felületének 93 százalé-
ka épen maradt. A kiskörei víztározó-
ban 90 centiméterrel megemelték a 
vízszintet még az elôtt, hogy a szennye-
zés odaért volna, majd amikor a mér-
gezô folt megérkezett, a pluszvízmeny-
nyiséget hígításra használták. Így a 
duzzasztó alatti szakaszon negyedével 
hígabb lett a mérgezô folt.

Mivel a cianid nem jutott ki a fôme-
derbôl, csak alig-alig szennyezôdtek a 
folyó holtágai, árterei, ezeket többek 

között nyúlgátak építésével védték 
meg. Szolnok ivóvízellátását úgy si-
került biztosítani, hogy a még tiszta 
Tiszából emeltek ki nagyobb mennyi-
ségû vizet, és amíg a szennyezés levo-
nult, a város a tartalékot itta.

Szinte 30 milliárdos kár
Szerencse, hogy a szennyezés vi-

szonylag gyorsan levonult. Mivel tél 
volt, hideg volt a víz, számos élôlény 
még az iszap alatt rejtôzött. A kataszt-
rófa miatt így is 1241 tonna hal pusz-
tult el, fôleg ragadozó halak és pon-
tyok.

Az elpusztult horgászható-halászható 
halak értékét akkor 874 millió forintra 
becsülték. A teljes kár összesen 29,3 
milliárd forintra rúgott, ami tartalmaz-
za a helyreállítási költségeket is. Ma-
gyarország végül ekkora összegre 
perelte a zagytározó tulajdonosát, az 
Aurul SA (Az arany Rt.) román-
ausztrál vegyesvállalatot.
Mit keresett ez a cég Romániá-

ban?
Természetesen aranyat és ezüstöt a 

Nagybánya környéki színes- és nemes-
fémbányák után maradt meddôkben. 
A cég az ausztráliai Esmeralda Ex-
ploration bányavállalat és több román 
állami cég vegyesvállalata volt. A ki-
termelt nemesfémekre a Román 
Nemzeti Bank jelentkezett vevôként.

Az üzleti terv lényege az volt, hogy a 
Meda nevû meddôhányó anyagát 
dolgozzák fel. A tározóban 4,43 millió 
tonna salakot tartottak, amibôl a cég 
85 456 uncia aranyra számított, ami 
nagyjából 2,66 tonnának felel meg.

Ez a mennyiség akkori árfolyamon 
23,45 millió dollárt ért, most pedig 
107,85 millió dollárt, mivel az arany 
jelentôsen megdrágult. (Érdekes ösz-
szefüggés, hogy a magyar állam kár-
térítési követelése 179 millió dollárról 
szólt 2000 júliusában, vagyis a katasz-
trófa árát még az sem fedezte volna, 
ha a teljes kincset kitermelik és érté-
kesítik.)

Az Aurul jogutóda, a Transgold évek-
kel a katasztrófa után csôdöt jelentett. 
Az eljárást 2007-ben zárták le, és 
törölték a cégnyilvántartásból, így a 
kárt nem volt hol behajtani. 
Nem vonták ki a cianidot
A meddôt 1999 májusában kezdték 

átszivattyúzni az Aurul újrafeldolgozó 
üzemébe. A cég úgynevezett cianidos 
technológiát alkalmazott, vagyis cián-
vegyülettel oldotta ki az aranyat. A 
salakot ilyenkor finom, 0,2 milliméte-
res szemcséjû porrá ôrölik. Keverô-
tartályokban nátrium-cianiddal (8Na-
CN) plusz vízzel itatják át, és az 
egészet átkeverik. Az aranyat aktív 
szénnel nyerik ki, majd leoldják a 
szénrôl, végül elektrolízissel áll elô a 
színarany.

A visszamaradó meddôben viszont 
még bôven marad a ciános oldószerbôl. 
Erre az a megoldás, hogy az anyagot 
még az üzemben sûrítik, kivonják be-
lôle a ciánt, és úgy kerül a zagytáro-
zóba. Az Aurulnál viszont nem sûrí-
tették és nem is mentesítették a 
zagyot, hanem egyenesen a tározóból 
vezették vissza a ciántartalmú anyagot 
az üzembe, mert így takarékoskodtak 
a nátrium-cianiddal és a vízzel.
Miért történt a baleset?
Az ENSZ Környezetvédelmi Prog-

ramjának (UNEP) 2000. decemberi 

helyszíni jelentése szerint kétségte-
lenül azért, mert hiába szigetelték 
speciális mûanyaggal a 93 hektáros 
zagytározót, a falait nem a helyszínnek 
megfelelôen építették meg, és az 
üzemeltetés során nem volt megfelelô 
a monitoring.

A tározót úgy hozták létre, hogy nem 
készült környezeti hatástanulmány. A 
cég katasztrófaelhárítási terve csak a 
felszín alatti vizek megóvásával fogl-
alkozott, a környékbeli folyókkal, pa-
takokkal nem. Mivel nem létezett er-
rôl szóló terv, Nagybányán nem is 
tudtak megpróbálkozni a szennyezés 
visszatartásával és semlegesítésével.

Tény ugyan, hogy sok esô és hó esett 
akkor a környéken, de a jelentés sze-
rint ez nem tekinthetô extrém idôjá-
rásnak. A cég ugyanakkor azzal véde-
kezett, hogy a gát „elôre nem látható 
körülmények” miatt szakadt át.
Így hatott a cianid az élôvilágra
A tápláléklánc legalján levô plankto-

nok szinte teljesen kipusztultak a mér-
gezés miatt, a kerekesférgek, ágas-
csápú rákok állományai is károsodtak. 
Nagy tömegben pusztultak el az árva-
szúnyog lárvái és a tegzes bolharákok. 
A biológusok amiatt aggódtak a legjob-
ban, hogy teljesen felborul a Tisza 
ökoszisztémája, és a túlélô fajoknak 
nem lesz táplálékuk.

Ez nem következett be. 2001 októbe-
rében egy mérôhajó vizsgálta, milyen 
a Tisza vízminôsége, mennyi az üledék 
a folyóban, és abban mennyi a nehéz-
fémek koncentrációja. A tíznapos 
kutatás során az derült ki, hogy már 
akkor volt élet a folyóban, olyan fajok 
tértek vissza a mellékágakból, ame-
lyekrôl 2000-ben azt hitték a szakem-
berek, hogy kipusztultak.
Feléledt a folyó
Már nem sokkal a szennyezés levo-

nulta után lehetett fürödni a Tiszában. 
Az alacsonyabb rendû élôlények 
(kagylók, szitakötôk, kérészek, rákok) 
állománya 2002-re állt helyre. A vízi 
élôvilág 95 százaléka ismét megjelent 
a Szamosban és a Tiszában. A lebegô 
hordalékban és az üledékben viszont 
még a 2010-es mérések szerint is túl 
sok volt a nehézfém.

Lehet, hogy túlzás volt 2000-ben a 
„Tisza Csernobiljának” minôsíteni a 
történteket. Elgondolkoztató viszont, 
hogy a Kárpát-medence két legna-
gyobb környezeti katasztrófája, a 
ciánszennyezés és a kolontári-deve-
cseri vörösiszap-áradás is átszakadt 
zagytározók miatt következett be, 
másrészt az, hogy a több ezer éves bá-
nyászat után már csak olyan ércekbôl 
lehet kinyerni az aranyat, amelyekben 
már alig-alig van nemesfém, ez pedig 
sosem teljesen kockázatmentes folya-
mat.

Ilyen volt a Tisza 
Csernobilja

Nagyszabású rendezvénysorozattal, parlamenti emléküléssel, tudományos 
konferenciával, valamint díjátadóval zárul a Herman Ottó Emlékév február 
26-27-én az Országházban, illetve a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban. A 
Kövér László házelnök fôvédnöksége mellett megrendezett esemény egyszer-
re ünnep, tudományos fórum és pedagógus továbbképzés. 

A Herman Ottó Emlékév ünnepi záró rendezvényei a Kossuth téren, a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium (FM) árkádjai alatt kezdôdnek, ahol Herman Ottó 
mellszobrát, Györfi Sándor Munkácsy- és Magyar Örökség-díjas szobrászmû-
vész alkotását Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter avatja fel, február 
26-án. 2014-ben Herman Ottó halálának 100. évfordulójáról emlékezett meg az 
ország. A kormány azért döntött úgy, hogy a tavalyi esztendôt az utolsó magyar 
polihisztornak szánja, hogy a természettudós, néprajzkutató, nyelvész, régész, 
politikus ma is idôszerû gondolatait népszerûsítsék az országszerte megren-
dezett több mint száz programon keresztül.

A Herman Ottó Emlékév kapcsán Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
elmondta: „Herman Ottó szellemiségére, holisztikus látás- és gondolkodásmód-
jára szükségünk van a 21. században is. Az utolsó magyar polihisztor, az igényes 
hazai ismeretterjesztés egyik vezéralakja, magyarországi megteremtôje, a 
néprajzkutató, a nyelvész, a természettudós gondolatai ma érvényesek, nép-
szerûsége, megbecsültsége a mai napig töretlen hazánkban. A halhatatlan 
értékeket hátrahagyó tudós és politikus alakja és munkássága örökérvényû és 
nagyon is aktuális jelentôségû példa arra, hogy megfelelô kvalitásokkal érde-
mes a polihisztorságra törekedni.

Személye kiemelkedett korából, és már életében példaképül szolgált az utána 
jövô generációknak. Herman Ottó élete és munkássága aktuális üzenetet hor-
doz, hiszen példázza, hogy a szaktudományok sokaságának együttmûködése 
képes csak megragadni az összetett, globális problémákat. Igazáért tudósként 
és politikusként is következetesen harcolt, nem félt az új utaktól, eredeti megol-
dásoktól sem. Sûrûn szót emelt a természettudományos ismeretek terjesz-
téséért, mert elvei szerint a természetben felismert harmónia társadalmunkat 
is képes jobbá tenni” --- fogalmazott Fazekas Sándor. A miniszter kiemelte: 
Herman Ottó tudományos munkásságában és a parlamentben egyaránt szenve-
délyesen védte a magyarság természeti és kulturális értékeit.

Az Országház Felsôházi termében február 26-án  tartott emlékülésen Lezsák 
Sándor, az Országgyûlés alelnöke, Fazekas Sándor miniszter, V. Németh 
Zsolt, az FM környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelôs 
államtitkára és Dr. Erdôdy Gábor, az ELTE rektorhelyettese méltatja Herman 
Ottót és munkásságát, majd átadják a Herman Ottó-díjakat. Az Emlékév 
alkalmából készült plakettek szintén Györfi Sándor alkotásai. Az utolsó ma-
gyar polihisztor életmûve aktuális üzeneteinek legkiválóbb értelmezôit, hirde-
tôit, interpretálóit, a legjobb, holisztikus szemléletû szakembereket három 
kategóriában ismerik el. A Herman Ottó Polihisztor-díjjal, a Herman Ottó 
Mediátor-díjjal és a Herman Ottó Innovátor-díjjal jutalmazottak között kutatók 
és gondolkodók, az újféle szemléletet átadó pedagógusok, és gyakorlati megva-
lósítók lesznek.

A magas presztízsû, szakmailag megalapozott, országos díjakra érdemes jelöl-
tekre hét fôs jelölôbizottság --– a konferencia tartalmi bizottsága, az Emlékév 
kuratóriuma, továbbá a Földmûvelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Környe-
zetügyi Intézet delegáltjai –-- tesz javaslatot a földmûvelésügyi miniszternek. 
Az Emlékév lezárásakor átadott díjjakkal a szervezôk szeretnék ráirányítani a 
figyelmet azokra a tudósokra, kutatókra, közéleti személyekre, akik méltó mó-
don, Herman Ottó életmûvének üzenetét mindennapjaikban való megélésével 
tettek és tesznek sokat egy jobb világért.

A parlamenti emlékülésen tartott díjátadót követôen méltatásokkal kezdôdik 
az Emlékév szakmai szempontból legjelentôsebb eseményének ígérkezô „HER-
MAN OTTÓ a polihisztor munkássága, hatása” címû konferencia is a Magyar 
Mezôgazdasági Múzeumban. A Nemzeti Környezetügyi Intézet és a Független 
Pedagógiai Intézet szervezésében létrejövô eseménysorozat fôvédnöke Kövér 
László, a Magyar Országgyûlés elnöke. A konferencia védnökei: Fazekas Sán-
dor, miniszter, Dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum fôigazgatója, 
Dr. Erdôdy Gábor, az ELTE rektorhelyettese, Dr. Kemecsi Lajos, a Magyar 
Néprajzi Múzeum Fôigazgatója és Dr. Korsós Zoltán, a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum fôigazgatója. A konferencia témája Herman Ottó sze-
mélyének mai szempontok szerinti megítélése, élete, munkássága, polihisztor-
sága, számtalan tudományterületen máig tartó hatása, mindennek jelentôsége a 
közoktatásban. A konferencia keretében plenáris elôadásokra, mûhelybeszél-
getésekre („Herman Ottó Kávéház”) vitaülésre és „vélemény ütköztetô szín-
padra“ egyaránt sor kerül.

A 26-án délután kezdôdô és 27-én egész nap folytatódó konferencia elôadói 
között találjuk a védnököket, Réz András esztétát, kommunikációs szakembert, 
Kôváry Zoltán klinikai szakpszichológust, Balázs Boglárka fül-orr-gégész 
fôorvost, Gál Vilmos történészt, Novák Ferenc koreográfust, Baán László 
miniszteri biztost, Szinetár Csaba pókászt, Vida Gábor akadémikust, 
Csermely Péter biológust, hálózatkutatót, Laki Mihály közgazdászt. A rangos 
és sokszínû névsor is garancia arra, hogy Herman Ottó öröksége mentén be-
széljünk a mai társadalmat is érintô fontos kérdésekrôl az Emlékév zárása-
ként.

A szervezôk célja, hogy a különbözô tudományágak képviselôi, illetve Herman 
Ottó tisztelôi, követôi, értôi, találkozzanak és eszmét cseréljenek. Várják mind-
azokat, akik érdeklôdnek a nagy tudós és mai hatása, valamely tudományága, 
vagy éppen a sokféle tudomány egymásra hatása iránt. Várják a pedagógusokat, 
akiket érdekel Herman Ottó személye, természettudományos, történelmi, 
nyelvi, honismereti munkássága vagy egyéb területen kapcsolódnak hozzá 
oktatási tevékenységükben. Számukra az esemény továbbképzésnek minôsül.

Parlamenti emléküléssel, 

díjátadóval és konferenciával 

zárul a Herman Ottó Emlékév
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015 február 15-én vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)

Vasárnapi iskola 9.30-tól - 12 óráig a Bocskai Nagyteremben

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 
2015. február, 15-én vasárnap de. 11.30 órakor 

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szulôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsiket

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA) 

2015. február 15-én vasárnap de. 11 órakor 
  ISTENTISZTELET 

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, 
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

 BRISBANE (QLD) 
2015. február  15-én de.11. órakor  

 ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   

Istentisztelet után ebéd minden vasárnapa 
Marsdeni magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 2015.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

 Minden hónap harmadik vasárnapján
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekek számára

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

Aspley, Észak Brisbane 2015. minen hónap 
második vasárnapján du. 2. órától Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Piknik és istentisztelet Silvanban.
Az idén 17-ik alkalommal került sor az évkezdô szabadtéri istentiszteletre és piknikre Silvanban a vízgyûjtô 

tó melletti parkban. Amikor az elsô pikniket szerveztük még nem gondoltuk, hogy a rendezvénybôl hagyomány 
alakul és lassan az gyülekezet egyik legnépszerûbb és leglátogatottabb rendezvénye lesz. 

A nap mindig honfoglalással indul, korán reggel Spurigán Jancsi és Kati, Basa Józsi és Rózsika már ott 
vannak, hogy elfoglalják a fedett teraszt az istentiszteletnek, és elkezdjék a nagy “gulyáságyúban” az ízletes 
gulyás elôkészítését. Kilenc óra után lassan benépesedett magyarokkal a park, mindenhol jókedvû magyar 
beszélgetést lehet hallani. Az év eleji találkozás mindig jó alkalom beszámolni a vakációról, az ünnepek utáni 
pihenésrôl.

Az istentisztelet mindig akkor kezdôdik, mikor a szakács megadja az engedélyt, azaz amikor a gulyás 
majdnem kész. Jó hallani amint az erdô mellett megszólal a zsoltár: Szívemet hozzád emelem és benned bízom 
Uram. Valóban jó Isten tenyerén együtt lenni sok magyar testvérrel. A rövid áhítat a székely és magyar 
himnuszokkal fejezôdött be, meghatódva énekeltük szétszóratott nemzetünk himnuszait. 

A gulyás is nagyszerû volt, a hatalmas üst teljesen kiürült, de mindenkinek jutott, úgy mint a bibliai csodában. 
A nap bevételét a Spurigán házaspár a közösségnek ajánlotta fel. Isten áldja meg ôket érte! 

Ebéd után Boka Gábor vendégmûvész rendezésében a Gyönygyösbokréta tánccsoport tagjai, a közönség 
soraiból kiválasztott “önkéntesek” segítségével elôadták Petôfi Sándor a helység kalapácsa címû vidám 
eposzát. A siker fergetes volt, dôltünk a jóízû nevetéstôl. A jó hangulat végig megmaradt, régi barátságok 
erôsödtek, új barátságok kezdôdtek, új bevándorlók tapasztalták meg, hogy jó honfitársaikkal együtt lenni. 

Mi még csak azt tennénk hozzá, hogy szeretnénk mindig ennyi embert látni a templomban is, hiszen hiába 
rendezünk sikeres ünnepélyeket, kirándulásokat, piknikeket, ha a templom megürül, nem lesz aki és akinek a 
különleges alkalmakat megszervezni. Akinek van füle hallja meg, hogy mit mond a Lélek a közösségnek. 

Találkozzunk vasárnap a templomban!

Dézsi Csaba
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Piknik és istentisztelet Silvanban

Szabadtéri színház
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Ferenc Ferdinánd uralkodása a leg-
nagyobb valószínûség szerint egy 
megváltozott, és a világtörténelem 
menetét is másként alakító monar-
chikus államszövetséget eredménye-
zett volna, --- erre a következtetésre 
jutott több elismert történész.

Alternatív történelem és a döntés-
hozók tévedhetetlenségének hite

Tavaly június 28-án volt az elsô világ-
háborút kirobbantó szarajevói me-
rénylet 100. évfordulója. A centená-
rium alkalmából megrendezett 
számtalan tudományos szimpózium és 
konferencia közül is kiemelkedik az az 
alternatív történelmi tanácskozás, 
amelyet Bécsben, a Mária Terézia 
által 1754-ben alapított patinás Diplo-
máciai Akadémián tartottak meg, több 
nemzet történészeinek közremûködé-
sével, 2014 novemberében.

A konferencia nem igazán széles 
körben publikált konklúziói nem csak 
önmagukban, hanem magyar vonatko-
zásai miatt a történelem iránt érdek-
lôdô hazai olvasók számára is érdeke-
sek lehetnek. Az irányadó álláspont 
szerint a történelemtudományokban 
nincs értelme a „mi lett volna, ha?” 

kérdésfeltevésnek, de ezt a nézetet 
nem mindenki osztja maradék nélkül, 
köztük Richard Ned Lebow, a lon-
doni Kings College háborús tanulmá-
nyok professzora sem.

Lebow professzor szerint az alter-
natív történelem nem csak a múltról 
szól, hanem tanulságokkal szolgál a 
kortárs politikusok és döntéshozók 
számára. Az alternatív történelmi 
szemlélet az adott helyzet adta reális 
döntési lehetôségeket, és azok lehetsé-
ges következményeit veszi számba.

Mindehhez hozzáfûzte, hogy mind a 
múltban, mind pedig a jelenben a poli-
tikai vezetôk hajlamosak eltúlozni az 
események irányítása feletti képessé-
geiket, amely --– miként azt éppen a 
világháborúk története bizonyítja --– 
nem egyszer járt már végzetes követ-
kezményekkel. „Ha valaki rossz felte-
véssel indít, végig azon az úton marad. 
Ez történt 1914-ben is.” –-- nyilatkozta 
Richard Ned Lebow a BBC-nek.

Egy tragikus merénylet alternatí-
vái

Az elsô világháború kirobbantásához 
a Ferenc Ferdinánd trónörökös és 
felesége, Zsófia fôhercegné ellen Sza-
rajevóban 1914 június 28-án elkövetett 
merénylet szolgáltatta a casus bellit. 
De lett-e volna háború, és fennmaradt 
volna-e az Osztrák-Magyar Monarchia, 
ha a trónörökös nem esik a merénylet 
áldozatául? Ez a kérdés állt a bécsi 
Diplomáciai Akadémián megtartott 
tanácskozás középpontjában. A „mi 
lett volna, ha?” kérdése a konferencia 
résztvevôi közül egy valakit bizonyo-
san személyesen is érintett.
Camilla Habsburg zu Lotharingen 

fôhercegnô, az uralkodói ház leszár-
mazottja szerint a konferencia által 
felvázolt történelmi forgatókönyv na-
gyon érdekes, és megvalósulása min-
den bizonnyal nem csak a családja, 
hanem a világtörténelem sorsát is 
másként befolyásolta volna. Richard 
Ned Lebow úgy véli, hogy ha Ferenc 
Ferdinánd túléli a szarajevói merény-
letet, megelôzhetô lett volna az elsô 
világháború. „Ferenc Ferdinánd volt a 
legerôsebb szóvivôje az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia békéjének. Személy 
szerint úgy vélte, és ebben nem is té-
vedett, hogy egy Oroszországgal 

szembeni háború mindkét birodalom 
végét jelentené.” --– nyilatkozta Lebow 
professzor.

Mindehhez hozzátette, hogy a trón-
örökös elleni merénylet ezt az erôs 
féket távolította el a háborúhoz vezetô 
folyamatból, egyszersmind ürügyet és 
ösztönzést adott a háború kirobbantá-
sához. Holger Herwig, a University 
of Calgary professzora mindezzel 
egyetértve hozzáfûzte: „Az Osztrák-
Magyar Monarchia nagy valószínû-
séggel magától nem omlott volna ösz-
sze, ha nem megy a háborúba.”

A konferencia résztvevôi arra töre-
kedtek, hogy választ találjanak, lett-e 
volna más, reális alternatív stratégia a 
háború megelôzésére. A többségi ál-
láspont szerint Ferenc Ferdinánd trón-

formtervei megvalósítását az 1867-es 
kiváltságok megnyirbálására tett elfo-
gadhatatlan törekvésként értékelték. 
A trónörökös legfôbb magyar ellen-
lábasai gróf Tisza István és ifjabb 
Andrássy Gyula gróf voltak. Szem-
ben a bécsi udvar és a budapesti parla-
ment ellenszenvével, a Monarchia 
szláv nemzetiségi mozgalmai törek-
véseik legfôbb patrónusaként tekin-
tettek Ferenc Ferdinándra.

Ferenc Ferdinánd rendkívül akkurá-
tusan készült leendô hivatala elfogla-
lására. Meggyôzôdése szerint a Mo-
narchia mint államalakulat politikai 
túléléséhez a dualista államszerkezetet 
felváltó, és a Duna-menti birodalom 
etnikai összetételének megfelelô új, 
föderalista berendezkedés kialakítá-
sán át vezet az út. Trónra lépése után 

Lajos fôherceg fia volt. A császár 
elsôszülött fia, Rudolf koronaherceg 
máig tisztázatlan hátterû mayerlingi 
halála után az öröklési sorrendben 
Ferdinánd apja lett a trón váromá-
nyosa, majd Károly Lajos 1896. 
március 19-én bekövetkezett halála 
után Ferenc Ferdinánd vált a trónörö-
kössé.

Az idôs uralkodóval és a Hofburg 
köreivel Chotek Zsófia cseh grófnô-
vel 1900. július 1-én megkötött rangon 
aluli morganatikus házassága után 
romlott meg a kapcsolata. A Ferenc 
Józseffel fennálló hûvös, távolságtartó 
viszonyt a Monarchia megreformálá-
sával kapcsolatos elképzelései még 
tovább rontották.

A trónörökös Budapesten sem örven-
dett különösebb népszerûségnek, re-

Ha Ferenc Ferdinánd lép trónra, 

Az Osztrák-Magyar Monarchia címere. Az 1867 utáni dualista rendszer saját korát 
meghaladva, egyfajta regionális integrációként mûködött

Gavrilo Principet elfogják a végzetes szarajevói lövések 
után. A merénylettel minden megváltozott

Ferenc Ferdinándot 
morganatikus házassága 

okán a bécsi udvar, 
reformtörekvései miatt 

pedig a budapesti politikai 
körök sem kedvelték

I. Ferenc József császárt 
Ferenc Ferdinánd 

aggályaival szemben nem 
tartotta vissza a 

hadüzenettôl a Monarchia 
jövôje iránt érzett 

aggodalom
ra lépése és reformtervei megvaló-
sítása megfelelô alternatívát jelentett 
volna az elsô világégés elkerüléséhez.

Bécsben és Budapesten sem ked-
velték
Ferenc Ferdinánd (1863 – 1914) I. 

Ferenc József császár öccse, Károly 

Chotek Zsófia grófnô portréja. Ferenc József sohasem 
bocsátotta meg unokaöccsének a grófnôvel megkötött 

morganatikus házasságát
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gé alakította volna át az uralkodói 
hatalom megszerzése után.

Tanácsadó testületét rezidenciáján, a 
Belvedere-kastélyban állította fel. El-

képzelése szerint a Monarchia népcso-
portjain belül a szlávság alkotná a tri-
alista berendezkedés harmadik 
pillérét. A trónörökös tanácsadó testü-
lete az 1908-tól mûködô úgynevezett 
katonai hivatal égisze alatt tevékeny-
kedett, amelynek meghatározó tagja 
volt többek között Alexandru Vida-
Voevod román, Milan Hodza szlo-
vák és Ottokar Theobald Czernin 
gróf cseh politikus, valamint Kris-
tóffy József volt magyar belügymi-
niszter, aki az általános választójog 
bevezetéséért szállt síkra.

A reformintézkedések elsô lépése-
ként a birodalom kebelén belül létre-
hozták volna a késôbbi Jugoszlávia 
elôfutárát, a Horvátország, Bosznia-
Hercegovina, valamint Dalmácia al-
kotta Délszláv Királyságot. A délszláv 
társállam ugyanolyan jogállással ren-
delkezett volna, mint a Magyar Király-
ság az 1867-es kiegyezés után. Második 
lépésben a Monarchiát Aurel Popovi-
ci 1906-os javaslatának megfelelôen 
föderális államszövetséggé alakították 
volna át, Nagy-Ausztriai Egyesült Ál-

lamok néven.
Ez államjogilag megszüntette volna 

az 1867-es osztrák-magyar, illetve az 
1868-as magyar-horvát kiegyezésen 
alapuló magyar-horvát uniót. A dualis-
ta államberendezkedés megszüntetésé-
vel Magyarország a föderális állam-
szövetség többiekével azonos jogú 
tagjává vált volna. A föderáción belül 
Ferenc Ferdinánd a mindenkori ural-
kodónak erôs központi irányítószerepet 
szánt.

A háború legfôbb ellenzôje
Ferenc Ferdinánd tudta, hogy a Mo-

narchia, mint közép-európai nagyha-
talom fennmaradásához az elkerülhe-
tetlen modernizáción kívül a „balance 
power”, azaz a nemzetközi külpolitikai 
egyensúly térségbeli fenntartása is 
elengedhetetlen feltétel. Felismerte 
egy esetleges nagyhatalmi háborús 
konfliktus Monarchiára jelentett ve-
szélyeit, és ezért mereven ellenzett 
minden olyan háborús kalandot, amely 
a reformterveire, és a Duna-menti bi-
rodalom megerôsítésére jelentett vol-
na kockázatot. Mindenáron szerette 
volna elkerülni egy Oroszországgal 
szembeni háborút, „… nehogy a cár és 
a császár egymást trónjáról letaszítva, 
szabad utat engedjenek a forradalmak-
nak.” Mindezek utóbb látnoki szavak-
nak bizonyultak…

Annak ellenére, hogy a budapesti 
parlament a magyarság elleni táma-
dásnak tekintette a trónörökös törek-
véseit és Ferenc József udvara is 
„eretnekként” tekintett a fôhercegre, 
kétségtelen, hogy Ferenc Ferdinánd 
trónra lépésével és reformtervei meg-
valósításával nagy valószínûséggel el-
kerülhetô lett volna az elsô világ-
háború. Az európai nagyhatalmak is 
csak késôn ébredtek rá, hogy a Monar-
chia megsemmisítése olyan politikai 
vákuumot és feszültségforrást terem-
tett Európa szívében, amely –-- többek 
között- felemelt egy Ferenc Ferdinánd 
életében még a bécsi és müncheni 
bohémvilágban bolyongó zavaros gon-
dolkodású fiatalembert, hogy majd 
Adolf Hitlerként ismét meggyújtsa a 
világégés kanócát.

Otto von Bismarck gróf a „vaskan-
cellár”, és a német egység megte-
remtôje szerint „Ha nem létezne az 
Osztrák-Magyar Monarchia, fel kelle-
ne találni.” Winston Churchill, „A 

második világháború” címû forrásérté-
kû visszaemlékezésében maga is elis-
merte, hogy a Monarchia megsemmi-
sítése volt a nyugati hatalmak egyik 
legnagyobb baklövése az elsô világ-
háború végén. Csak remélni merjük, 
hogy a múlt és az alternatív törté-
nelem tanulságait még idôben 
megszívlelik a jelen döntéshozói.

II. Ferencként kívánt uralkodni, és 
elôre elkészítette azt az átfogó állam-
jogi reformtervet, amely a Monarchiát 
trialista monarchikus államszövetség-

fennmarad a Monarchia

Ferenc József magyar királlyá koronázása Budán. 
Az 1867-es kiegyezés alkotta a dualista rendszer államjogi alapjait

A Popovici-féle 1906-os föderális államszerkezet 
közigazgatási térképe

Ottokar Theobald Czernin 
gróf, Ferenc Ferdinánd 

egyik bizalmas tanácsadója, 
külügyminiszterként is a 

Monarchia háborúból való 
kivezetésén ügyködött
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A pangasiust kiszorítja 

a barramundi?

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. A mesztic indián és fehér 
ember, míg a mulatt fekete és fehér 
ember keveréke, 2. Rovarokkal 3. 
Szerdára, 4. Lengyelországban, 5. 19-
31, A kék Angyal Marlene Dietrich-
hel, 6. Bartók Béla, 7. Lôcse, 8. Kera-
meikosz, 9. Tükörírással írta feljegy-
zéseit, 10. Guam.

E heti kérdéseink:
1.Mit csinál az, aki Morpheusz karja-

iban pihen?
2. Milyen másik néven ismerjük a 

karakal nevû állatot?
3. Ki nyerte eddig világon a nôk 

közül a legtöbb olimpiai aranyérmet?
4. Mit nevezünk remittenda pédá-

nyoknak?
5. Mely mai országok területén feküdt 

hajdan Németalföld?
6. Kinek melyik operájában van a 

Római elbeszélés?
7. Mi a neve Rejtô Jenô „Nobel-

díjas” regényalakjának?
8. Mi a székhelye az USA Mississippi 

álamának?
9. Ki készített egész estét betöltô 

rajzfilmet a János vitézbôl?
10. Hogy nevezzük az etilalkohollal 

kevert benzint?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...A NÔ vágyai 

kronológiai 

sorrendben...:
Milyen férfira vágyom --- Az 

eredeti lista:
1. Jóképû
2. Elbûvölô
3. Anyagilag sikeres
4. Figyelmes hallgatóság
5. Szellemes
6. Jó kondícióban van
7. Stílusosan öltözik
8. Értékeli a minôségi dolgokat
9. Tele van kellemes meglepetéssel
10. Fantáziadús, romantikus szeretô

Milyen férfira vágyom - 
Átdolgozott lista (32 évesen)
1. Kellemes kinézetû (elônyben azok, 

akiknek van haja)
2. Kinyitja a kocsi ajtaját, kihúzza a 

széket
3. Van elég pénze egy kellemes va-

csorára
4. Többet hallgat, mint amennyit be-

szél
5. Nevet a vicceimen
6. Gond nélkül haza tudja cipelni a 

szatyrokat a közértbôl
7. Van legalább egy nyakkendôje
8. Értékeli a jó házi kosztot
9. Nem feledkezik meg a születésna-

pokról és az évfordulókról
10. Legalább hetente egyszer roman-

tikus hangulatba kerül

Milyen férfira vágyom --- 
Átdolgozott lista (42 évesen)
1. Nem túl csúnya (kopasz fej rend-

ben)
2. Nem indul el, mielôtt még kiszáll-

nék a kocsiból
3. Van állandó munkája --- idônként 

felvág azzal, hogy étterembe visz
4. Bólogat, miközben beszélek hozzá
5. Többnyire emlékszik a viccek po-

énjára
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy 

átrendezze a bútorokat
7. Olyan inget visel, amibôl nem lóg 

ki a hasa
8. Tudja, hogy nem veszünk olyan 

pezsgôt, aminek csavaros kupakja 
van

9. Nem felejti el lehajtani a WC ülô-
két

10. Hétvégén általában megborotvál-
kozik

Milyen férfira vágyom - 
Átdolgozott lista (52 évesen)
1. Vágja az orr- és fülszôrzetét
2. Nyilvános helyen nem böfög és 

nem vakarózik
3. Nem kér túl gyakran kölcsön
4. Nem bóbiskol el, miközben mon-

dom a magamét
5. Nem meséli el túl sokszor ugyanazt 

a viccet
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy 

hétvégenként felkeljen a kanapéról
7. Általában két egyforma zoknit és 

tiszta gatyát visel.
8. Értékel egy jó vacsorát a TV elôtt
9. Idônként beugrik neki a nevem
10. Van úgy, hogy hétvégén megbo-

rotválkozik

Milyen férfira vágyom --- 
Átdolgozott lista (62 évesen)
1. Nem ijednek meg tôle a kisgye-

rekek
2. Emlékszik, hogy hol van a fürdô-

szoba
3. Nem kell túl sok pénz a fenntar-

tásához
4. Alvás közben csak mérsékelten 

horkol
5. Tudja, min nevet
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy 

egyedül felálljon

Kevesen ismerik Magyarországon, 
pedig az ausztráliai barramundi a jász-
kiséri tenyésztésnek köszönhetôen 
lassan hazainak is tekinthetô Ez a hal-
fajta kimondottan egészséges: omega-
3 telítetlen zsírsavakban gazdag, ma-
gas a tápértéke, alacsony a kalóriatartalma 
és még ízletes is.

A magyar lakosság halfogyasztása a 
legalacsonyabb Európában, átlagosan 
évi 4,5 kiló jut egy fôre, ami döbbe-
netesen kevés a 22 kilós európai, vagy 
az 55 kilós portugál átlaghoz képest. A 
történelmet tekintve meglepô, hogy 
így alakult, hiszen földrajzi adottsá-
gaink remekek, természetes folyó- és 
állóvizeink mindig is gazdag halfauná-
val rendelkeztek.

Egy új, kevéssé ismert halfaj próbál 
meg felsorakozni a legfontosabb fa-
junk, a ponty mellé, amely 75%-át adja 
a magyar haltermelésnek, sôt a Bio-
kontroll adatai alapján az egyetlen 
olyan halfaj hazánkban, amely mögött 
tudatos genetikai szelekció van. (A 
világon példa nélküli a ponty-génban-
kunk, melyet a szarvasi Halászati és 
Öntözési Kutatóintézet mûködtet.)

Annak ellenére, rendkívül kedvezô 
élettani hatásai vannak a halhús adta 
fehérjéknek, a hazai fogyasztás abnor-
málisan alacsony, igaz, már mûködik a 
Halászati Operatív Program (HOP) --– 
amely a halas ételek népszerûsítését 
tûzte célul. Legújabb ajánlásukban 
egy igazán érdekes, kevéssé ismert 
állat szerepel.

Az elkövetkezô évek slágere lehet a 
Barramundi (Lates calcarifer), azaz 
óriás ausztrál sügér. Az Ausztráliában 
ôshonos halat Magyarországon is te-
nyésztik, évente már 30-40 tonna kerül 
belôle a piacokra. A hazai származás 
és az ebbôl adódó rövid szállítási távol-
ság elôsegíti, frissen kerüljön a boltok-
ba.

„A húsa jó minôségû, szálkamentes 
és könnyen lehet ízletes leveseket, 
sülteket, szusit, vagy bármilyen más 
fogást készíteni belôle” --– magyarázta 
Áman Attila séf, a Kapj rá! szakér-

tôje. Az óriás ausztrál sügér tápanyag 
tartalma miatt az egyik legegészsé-
gesebb hal a világon. Száz gramm hús 
nagyjából 500 mg omega-3 telítetlen 
zsírsavat tartalmaz, amellyel megelôzi 
a hasznos zsírsavakban szintén gazdag 
tôkehalat és tilápiát is. A fogyókúrázók 
is bátran fogyaszthatják, hiszen 100 
gramm mindössze 137 kalóriát tartal-
maz, míg értékes fehérjetartalma elé-
ri a 25 grammot.

A barramundi az ausztrál ôslakók 
nyelvén azt jelenti, hogy nagy pikkelyû 
hal. Érdekessége, hogy hímként kezdi 
az életét, majd 3-4 év után nemet vált. 
A Jászkiséri Halas Kft. információja 
szerint édes-, sós- és félsós, azaz 
brakkvízben is jól érzi magát. Ívását a 
hold fázisai is befolyásolja, a nôstény 
akár harminc millió ikrát is tehet. A 
kifejlett halak tömege meghaladhatja 
a harminc kilót.

Mivel egyre kevesebben végeznek 
megterhelô fizikai munkát, nagyon 
fontos, hogy minôségi, könnyen 
emészthetô, de élettanilag hasznos, 

nyomelemekben, vitaminokban és ás-
ványi anyagokban gazdag élelmiszert 
fogyasszunk. A szakemberek kieme-
lik, hogy a több ezer kilométert utaz-
tatott fagyasztott halak helyett fo-
gyasszunk inkább friss magyar halat, 
hisz a hosszú ideig történô fagyasztás 
ronthatja a hús beltartalmi értékét.

Az egy fôre jutó négy kilós halfo-
gyasztás fele importból származik --- 
mondta Kardeván Endre, országos 
fôállatorvos, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium élelmiszerlánc-felügyele-
tért és agrárigazgatásért felelôs ál-
lamtitkára korábban az MTI-nek. Az a 
kevés, amit eszünk, szezonális, több 
mint fele a karácsonykor fogy.

A természetes vizeken túl 25 ezer 
hektárnyi halastavunk van, ahol elle-
nôrzött körülmények között nevelik a 
halakat, így a fagyasztott tengeri ha-
lakkal szemben nem fordulhat elô 
nehézfém-szennyezés. Nem mellékes, 
hogy a mélyhûtött zacskók akár fele 
víz, a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal szerint a lakosság 52,9 
százaléka mégis a fagyasztott halat 
preferálja.

7. Általában felvesz valami ruhát
8. Szereti a puha ételeket
9. Emlékszik rá, hol hagyta a fogso-

rát
10. Tudja, hogy hétvége van

Milyen férfira vágyom - 
Átdolgozott lista (72 évesen)
1. Lélegzik
2. Beletalál a WC-be

* * *
Iskolai dolgozatokból

–-- IV. Béla a tatárjárás után a kihalt 
nép pótlásáról személyesen gondosko-
dott.

--- Mikor II. Endre a Szentföldrôl ha-
zatért, országát és feleségét fenekestül 
feldúlva találta.

--- A Hunyadi László olyan ballada, 
amelyben a fôhôst feldolgozzák.

--- Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy 
belefulladt a Rodostóba.

--- Arany János velszi bárdokkal súj-
tott le a Habsburg-házra.

--- Pongrácz István magyar vezér nôi 
ideálja Britney Spears.

--- A lovag a földesúr edzett változa-
ta.

--- Lilla férjes asszony volt, és fogal-
ma sem volt róla, hogy Csokonai vala-
milyen érzelmet táplál iránta. Egyéb-
ként is, ôt Vajda Juliannának hívták, 
honnan tudta volna, hogy neki írta a 
Lilla-verseket?

--- Petôfi egy szegény cselédlány és a 
magyar nép fia.

--- Petôfi úgy rohant a csatába, hogy 
jobb kezében a vers, bal kezében pedig 
a kard volt.

--- Kölcsey 1815 januárjától 1816 ta-
vaszáig nem írt verset. Ebbôl az idô-
szakból 3 verse maradt ránk.

--- A hôs holtan esett össze. Ezt késôbb 
nagyon sajnálta, de akkor már nem 
volt mit tenni.

---A víz oxigénbôl és folyadékból áll.
--- A szomorú elhanyagolt sírok mel-

lett élettel teli sírhalmokat is találha-
tunk.

--- A mocsári vész 1526-ban volt.
--- A Szent Jobb István király bal ke-

ze.
--- Janus Pannonius 15 éves korában 

elterjedt Európában.
--- Szemünk közepén van egy nyílás, 

amely mindenkinek fekete, mivel 
fejünk belül üres és sötét.

* * *
Férfi: --- A tengerre emlékeztetsz 

engem! Nô: --- Miért? Mert romantikus 
vagyok, vad és izgalmas?

--- Nem. Beteg leszek tôled.
* * *

Gyanakvó férj a feleségéhez:
--- Honnan van ez a gyönyörû nyak-

láncod, drágám?
--- A kocsid hátsó ülésén találtam, 

édesem.
* * *

--- A te feleséged milyen az ágyban?
--- Hát, van aki dícséri, van aki nem. 

* * *
Saláta leállítja a feleségét:
--- Jaj, mindig csak a ruha, a ruha...! 

Hát másról nem tudsz beszélni?
--- Dehogyisnem! Jó, hogy említed! 

Cipôt is kell vennem.
* * *

Elmegy a nô az állat kereskedésbe és 
meglát egy 1000 FT-os papagájt. Meg-
kérdi az eladót, hogy miért ennyi?

--- Mert a bordély házból hozták és 
nagyon csúnyán beszél.Megveszi a nô 
a papagájt, hazaviszi és lerakja a férje 
elé, lehúzza a lepelt a kalitkáról, erre 
megszólal a papagáj:

--- Új lakás, új tapéta, Szia Lajos!

Kávéval a rosszindulatú daganat ellen?
A melanóma az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat. Amerikai tudósok 

szerint minden bögre kávéval csökkenhetjük kialakulásának kockázatát.
Az elfogyasztott kávé mennyiségével fordítottan arányos a betegség kialakulá-

sának esélye, állítja az Egyesült Államok Nemzeti Egészségi Intézetének és az 
AARP Nyugdíjintézetének közös kutatása. A tanulmányból kiderül, hogy a kór 
leginkább a világos bôrûeket sújtja.

A munka során 447357, nem latin-amerikai fehér ember kórtörténetét, életkö-
rülményeit és fogyasztási szokásait dolgozták fel. Az önbevalláson alapuló ada-
tokat 10,5 évig, 1995-tôl mostanáig gyûjtötték --– minden alany daganatmentesen 
került be a programba, amelyben rögzítették lakóhelyük ultraibolya sugárzásra 
vonatkozó adatait, testtömeg indexüket, korukat, fizikai aktivitásukat, alkohol-
fogyasztási és dohányzási szokásaikat. A vizsgált idôszakban 447357 alanyból 
2904-nél jelentkezett a betegség.

A legismertebb kockázati tényezô a napfény, vagyis az ultraibolya sugárzás, 
ám emellett akadnak még egyéb, kevésbé feldolgozott okok is. A koffein viszont 
olyan bioaktív összetevôket tartalmaz, amelyek a melanóma ellen dolgoznak, 
igaz, ezzel eddig nem foglalkoztak bôrgyógyászati kutatások.

Mivel a rendkívül átfogó Észak-Amerikai program során, statisztikai alapon 
sikerült bizonyítani a felvetést, Erikka Loftfield további kutatásokat szorgal-
maz, amely vizsgálná az emberi bôr, a kávé és a koffein kölcsönhatását.

A melanóma leginkább a bôrben lévô pigmentsejtekbôl alakul ki: ezek az ép 
bôrben és az anyajegyekben is megtalálhatók. Ha egy sejt „elromlik”, osztódni 
kezd, azaz elindul a melanoma növekedése a bôr hámrészében. Itt nincsenek 
erek, azaz hiába alakul ki a daganat, nem indul be az áttétek szóródása, hisz a 
sejtek nem tudnak tovább vándorolni.A szakemberek szerint, ha a melanómát 
hamarabb vesszük észre, mint hogy az átlépve a hámon a bôr mélyebb rétegeibe 
jutna (in situ melanoma), akkor mûtéttel, a melanóma kivágásával gyógyítható. 
Amikor a mélybe terjed, ahol már nyirok- és vérerek találhatók, megnô az átté-
tek kialakulásának kockázata. Az áttét olyan sejtcsoport, mely a daganatról 
leszakadva, az erek útján átkerül más szervekbe - tüdôbe, májba, agyba, stb.-, és 
ott, a szervet tönkretéve szaporodni kezd.



00:15 Önkéntesek 
00:40 Híradó 
01:20 Sporthírek
01:25 Himnusz  
01:30 Heti Hírmondó 
01:55 Ízőrzők: Dunavecse
02:30 Magyar klassziku-
sok új köntösben 
02:55 Mesélő cégtáblák 
(1995) Prága irodalmi 
kocsmái
03:30 HÁZASSÁG HE-
TE  Holtomiglan, holtodig-
lan (1939)  Amerikai játék-
film  Rendezte: John Crom-
well. Szereplők: James Ste-
wart (John Horace Mason), 
Carole Lombard (Jane Ma-
son), Charles Coburn (Jo-
seph M. Doolittle bíró), Lu-
cile Watson (Mrs. Harriet 
Mason), Harry Davenport 
(Dr. Healy)
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar vízmű és csa-
tornarendszer
05:20 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel  
09:05 Kárpát expressz 
09:35 Gazdakör
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:35 Família Kft. 
124/100.: Nem vagyok 
iker! Magyar tévéfilmso-
rozat   
11:00 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor  (Tarnai 
Kiss László, Kalmár Mag-
da, Puka Károly és zene-
kara)
14:50 Engedjétek hozzám 
15:00 Így szól az Úr!  
15:05 Baptista ifjúsági 
műsor  
15:15 Évszakok Balázs 
Fecóval 
16:10 Család-barát  
17:45 A lakótelepi csoda - 
30 éves a budapesti Kincső 
Néptáncegyüttes (2011) 
Magyar dokumentumfilm  
18:10 Farkasok földjén. 
Magyar ismeretterjesztő 
film
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Felső-
Nyárádmente 2.
20:00 Piri mindent tud 
(1932)  Magyar játékfilm   
Rendezte: Székely István. 
Szereplők: Kabos Gyula 
(Bogár Béla színész), Day-
ka Margit (Piri), Páger An-
tal (a háztulajdonos), Rát-
kai Márton (Szépvölgyi), 
Zala Karola (anyós), Mak-
láry Zoltán (detektív) A fil-
met 1932. április 21-én 
mutatták be. A háború után 
évekig elveszettnek hitték, 
de nemrég  előkerült egy 
nitro kópia Amerikából.
21:10 Gábor diák (1955)  
Magyar játékfilm   Rendez-
te: Kalmár László. Szerep-
lők: Zenthe Ferenc (Gábor 
diák), Krencsey Marianne 
(Leila), Andaházy Margit 
(Veronika), Kőmíves Sán-
dor (Gül Baba), Sinkovits 
Imre (Suki Balázs), Tompa 
Sándor (Zülfikár), Greguss 
Zoltán (Ali pasa), Bárdy 
György (Ali embere), Mádi 
Szabó Gábor (Budai bíró). 
23:00 Kívánságkosár
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00:50 Duna World News   
01:00 Híradó    
01:40 Sporthírek  
01:45 Himnusz   
01:50 Mesélj nekem!  Hü-
velyk Matyi (Grimm 
testvérek)
02:00 Térkép   
02:30 Sobri, a betyár 
(2002)  6/5.: Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:25 Ízőrzők (2012)  
Mátranovák
04:00 Tűzvonalban (2008)  
A hazugság ára. Magyar 
tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar állandó 
bábszínház
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. 124/ 
101.: Csicsóka vitaminá-
gyon. Magyar  sorozat  
11:05 Ridikül 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor  (Nánás-
sy Lajos, Máté Ottília, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:50 Élő egyház  
15:20 Rocklexikon (2007) 
Zalatnay Sarolta
16:15 Család-barát  
17:45 Keletről jött embe-
rek - A kunok (2014)  2/1.: 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat. IV. Béla az 1239-
ben Kötöny kun feje-
delem vezetésével Ma-
gyarországra a kunokat 
telepítette le.  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró  Soproni-
hegység  - A hűség földje
20:00 Önök kérték  
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
21:30 Nekem egy választá-
som van az Magyarország. 
Portréfilm professzor Dr. 
Kásler Miklósról
21:55 Besence open (2013)  
Magyar dokumentumfilm   
Rendezte: Kovács Kristóf. 
Egy Baranya megyei sze-
gény és elfeledett magyar 
zsákfaluban él 126 lakos, 
melyből 102 (beleértve a 
polgármestert) roma, és 
98%-uk munkanélküli. De 
ez sem tántorítja el a polgár-
mestert álmától, hogy olyan 
európai polgárokat neveljen 
a falu lakosaiból, akik havi 
fix fizetésért dolgoznak, és 
akik a dolgos nap végén 
sportolni mennek. Hogy e 
vízióját megvalósítsa, a pol-
gármester mindenféle uniós 
és hazai pályázaton elindul, 
amiből kettőt el is nyert az 
elmúlt években: az egyik 
egy kertészeti program létre-
hozásáról, a másik pedig 
egy teniszpálya építéséről 
szól. A falusiak még csak a 
tévében láttak teniszt, de a 
nagyvárosi, profi teniszedző 
fáradozásainak köszönhető-
en napi tréningbe kezdenek.
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:40 Sporthírek 
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem! Bab-
szem Jankó (Grimm test-
vérek)
02:00 Térkép  
02:30 A templomos lova-
gok kincse (1991) A Mont-
sempron kastély. Magyar 
tévéfilmsorozat   Rendezte: 
Daniel Moosmann. Sze-
replők: Bertolini Marc, 
Bullus Annika, Colin 
Bethisy, Francois-Régis 
Marchasson, Guy di Rigo, 
Hawtrey Nicolas, Jean 
Marc, Joe Sheridan, Mari-
us Meou, Pater Jacques, 
Rebecca Cotinaut
02:55 A templomos lova-
gok kincse  Rókák és far-
kasok. Magyar tévéfilm-
sorozat   
03:25 Ízőrzők: Erzsébet. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat. Erzsébet község 
Baranya megyében, a 
Pécsváradi kistérségben, 
Pécstől 18 km-re keletre 
található. Római katolikus 
temploma 1774-ben épült 
barokk stílusban és Szent 
Erzsébet tiszteletére szent-
elték fel. A templom mel-
lett álló harangláb a XVIII. 
században épült. A helyi 
lakosság összetételének 
megfelelően  adásunkban 
a következő magyar, né-
met és cigány ételek elké-
szítésével ismertetjük meg 
nézőinket
03:55 Tűzvonalban (2008) 
Egy mesterlövész magán-
élete. Tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők Az 
első magyar cserkészek.  
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) 
124/103.: Tibeti szilvás-
gombó. Magyar tévéfilm-
sorozat   
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor Szöllősi 
Emese, Puka Károly és 
zenekara
14:35 Katolikus Krónika  
15:05 Életművész  Agócs 
Gergely
15:50 Család-barát  
17:25 Kultikon  
17:45 Férfi kosárlabda 
mérkőzések - Magyar Ku-
pa Magyar Kupa nyegyed 
döntő (Tüske Csarnok)
20:00 Híradó 
20:25 Dunasport 
20:35 Barangolások öt 
kontinensen 
21:05 Szenes SzínHáz 
21:55 Ybl 200 (2014)  Fót-
tól a Bazilikáig. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:05 Táncvarázs  Zala     
Open - Formációs Ranglis-
ta - Zalaegerszeg - 2014
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem!  A 
szalmaszál, a parázs meg a 
babszem (Grimm testvé-
rek)
01:55 Térkép  
02:25 Eszmélet - Epizódok 
József Attila életéből 
(1989) 5/5.: Kései sirató. 
Magyar tévéfilmsorozat. 
Rendezte: Madaras Józse. 
Szereplők: Varga Zoltán 
(József Attila), Röhrig Gé-
za (József Attila), Bánsági 
Ildikó (Gyömrői Edit), 
Incze Ildikó (József Jolán), 
Kozák Ágnes (József Eta), 
Koltai János (Juhász Gyu-
la), Rubold Ödön (Makai 
Ödön), Benedek Miklós 
(Cserépfalvi Imre), Garas 
Dezső (Lábán igazgató), 
Gera Zoltán (Bíró), Hangai 
Krisztina (Luca), Kállai Fe-
renc (báró Hatvany), Ko-
váts Adél (Vágó Márta), 
Nagy Zoltán 
03:30 Határtalanul magyar  
04:00 Tűzvonalban (2008) 
Zuhanás Magyar tévéfilm-
sorozat   
04:50 Duna World News 
05:00 Magyar elsők 
(2004) Az első magyar 
szívátülteté. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat   
05:20 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  
10:05 Az ESTE  
10:35 Duna World News 
10:40 Família Kft. (1993) 
124/104.: Párizs almáj. 
Magyar tévéfilmsorozat   
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor  (Iványi 
Árpád, Hegedűs Krisztina, 
Dócs Péter, Puka Károly 
és zenekara)
14:45 Útmutató  
15:15 Férfi kosárlabda 
mérkőzések - Magyar Ku-
pa  Magyar Kupa elődöntő 
(Tüske Csarnok)
17:45 Férfi kosárlabda 
mérkőzések - Magyar 
Kupa  Magyar Kupa 
elődöntő (Tüske 
Csarnok)
20:00 Híradó 
20:25 Dunasport 
20:35 Hazajáró (2014)  
Bihar-hegység - Biharor-
szág őre - "benne a szabad-
ság" A Hazajáró Székely-
földön, a gyergyói falvak-
ban az ősi farsangtemetés 
népszokásában elvegyülve 
búcsúztatja a telet. Székely 
barátainkkal kipróbáljuk, 
milyen is a befagyott Gyil-
kos-tó jegén kutyaszánoz-
ni. Felmászunk a Gyer-
gyói-havasokba is és a 
Pongrácz-tető majd a Sí-
pos-kő csúcsairól körülte-
kintve rimánkodunk a 
tavaszi ébredés után.
21:00 Fábry  
22:20 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News   
01:00 Híradó 
01:30 Sporthírek 
01:35 Himnusz  
01:40 Mesélj nekem!  Hó-
fehérke (Grimm testvérek)
02:05 Térkép  
02:30 LEGENDA  
Kovács Kati
03:35 Mesélő cégtáblák 
(1993)  Schmidt Miksa 
Budapest
04:00 Tűzvonalban (2008)  
Angyalföldi utcák. Ma-
gyar tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News  
05:00 Poén Péntek - Van 
képünk hozzá 
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró (2014) 
Észak-Hargita - Emberek 
a havason. A Hazajáró 
Székelyföldön, a gyergyói 
falvakban az ősi farsangte-
metés népszokásában el-
vegyülve búcsúztatja a te-
let. Székely barátainkkal 
kipróbáljuk, milyen is a 
befagyott Gyilkos-tó jegén 
kutyaszánozni. Felmá-
szunk a Gyergyói-hava-
sokba is és a Pongrácz-tető 
majd a Sípos-kő csúcsairól 
körültekintve rimánko-
dunk a tavaszi ébredés 
után.
06:55 Család-barát  
09:00 Duna World News  
09:05 KorTárs (2014)  
Nagy János
09:35 Hogy volt?! Hűvös-
völgyi Ildikót köszöntjük
10:25 Szerelmes földrajz.
Az én Svábhegyem
10:55 T.I.R. (T.I.R., 1985)  
12/6.: Szahara. Magyar-
német-olasz tévéfilmso-
rozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli 
12:05 Határtalanul magyar 
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben  A XIX. 
századi magyar írók eddig 
ismeretlen irodalmi portréi.
13:30 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:00 Hazajáró: Észak-
Hargita - Emberek a 
havason
14:25 Csodabogár  
14:55 Magyar elsők 
(2004) Az első magyar 
ejtőernyős ugrás
15:15 Férfi kosárlabda 
mérkőzések - Magyar 
Kupa. Magyar Kupa 
bronzmeccs és döntő 
(Tüske Csarnok)
17:45 Férfi kosárlabda 
mérkőzések - Magyar 
Kupa . Magyar Kupa 
bronzmeccs és döntő 
(Tüske Csarnok)
20:25 A Dal - Eurovíziós 
Dalverseny 2015 - Hazai 
válogató   
22:25 Poén Péntek - 
L´ART POUR L´ART
23:20 Linda (1989)  Tüzes 
babák. Magyar tévéfilmso-
rozat. Rendezte: Gát György, 
Szurdi Miklós. Szereplők: 
Bárány János, Benedek 
Gyula, Beregi Péter, Borbás 
Gabi, Bősze György, 
Dancsházi Hajnal, Dengyel 
Iván, Dózsa László, Elek 
Ottó, Görbe Nóra, Harkányi 
Endre, Horváth János, 
Kárász Eszter, 

00:10 Katolikus Krónika 
00:55 Híradó 
01:25 Sporthírek 
01:30 Himnusz  
01:35 Gasztroangyal  
02:30 Fekete gyémántok 
(1938)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Vajda László
Szereplők: Csortos Gyula, 
Greguss Zoltán, Jávor Pál, 
Mály Gerő, Rózsahegyi 
Kálmán, Szeleczky Zita, 
Törzs Jenő, Várkonyi Zol-
tánJókai Mór remekének 
filmváltozata. Berend Iván, 
a visszavonultan élő tudós 
csak a tudománynak él. 
Életét a kőszénbányászat 
fejlesztésére tette fel, és 
édesapjától örökölt szén-
bányája minden bevételét 
erre fordítja. A sors úgy 
hozza, hogy beleszeret a 
szépséges Evilába,  az 
egyik szénhordó lányba. 
Egy dúsgazdag bécsi ban-
kár, Kaulmann Félix po-
tom pénzért felvásárolja a 
bondavölgyi szénterületet, 
csak Berend Iván bányáját 
nem tudja egyelőre meg-
szerezni. Hogy megtörje 
ellenfelét, ravasz tervet 
eszel ki. Magával viszi 
Evilát az osztrák főváros-
ba, majd megnyitja az új 
bányatelepet, egy kicsit 
nagyobb pénzzel magához 
csábítva Berend legjobb 
munkatársait. 
03:50 Linda (1989)  Tüzes 
babák. Tévéfilmsorozat   
05:00 T.I.R. 12/7.: Derült 
égből villámcsapás. Ma-
gyar-német-olasz tévé-
filmsorozat   
05:55 Hagyaték Haza a 
magasban - A magyar 
turistaság útja
06:25 Határtalanul magyar 
06:55 Család-barát  
09:05 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:30 Táncvarázs  Lát-
ványtánc Európa-bajnok-
ság, Budapest
10:25 Ízőrzők  Balaton-
udvari
10:55 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Gábor 
Áron (1814-1849)    
11:15 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta 
12:50 Hogy volt?!  Hűvös-
völgyi Ildikót köszöntjük
13:45 Fölszállott a páva - 
Gála  2/1.: 
14:40 Fölszállott a páva - 
Gála  2/2.: 
16:10 Család-barát   
17:35 Mammama mesél 
Vándorlegények
17:55 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisz  17/3.: Szabá-
lyozatlanul Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
20:25 A napsugár nyomá-
ban (1974) Szükség van-e 
az őserdőkre? Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
20:55 Csellengők  
21:25 Gasztroangyal
22:20 Évszakok Balázs 
Fecóval (Évszakok Balázs 
Fecóval)  
23:15 Öt kontinens  
23:45 Protestáns istentisztelet  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek 
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem! Me-
se az állatok nyelvén tudó 
juhászról (magyar népmese)
01:55 Térkép  
02:25 Glóbusz (1993) 5. 
Rész Magyar tévéfilmsoro-
zat. Rendezte: Márton Ist-
ván. Szereplők: Lukács 
Sándor, Bánsági Ildikó, 
Udvaros Dorottya, Clive 
Wood, Seress Zoltán, 
Szabó Gabi, Görög 
László, Kerekes Viktória, 
Szilágyi Tibor, Timár Éva, 
Tordy Géza, Méhes László
Kati szeretne megszaba-
dulni nem kívánt hódolói-
tól, ezért Lacival falból 
eljegyzik egymást. Géza 
rájön, hogy Nóra megcsal-
ta, csak azt nem tudja kivel, 
de Bellácska készségesen 
felvilágosítja. Lídia és Ron 
végre összejönnek, még a 
pletykák sem tudnak az 
útjukba állni. Végül az is 
kiderül, melyik iskola nyeri 
az Arany Glóbusz díjat.
03:30 Hagyaték (2014)  
Haza a magasban - A 
magyar turistaság útja
03:55 Tűzvonalban (2008)  
29.: A leszámolás. Magyar 
tévéfilmsorozat   
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar 
jégrevű. Magyar ismeret-
terjesztő sorozat   
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)  
124/102.: A főnök. Ma-
gyar tévéfilmsorozat . 
Rendezte: Kolos István, 
Szurdi Miklós. Szereplők: 
Esztergályos Cecília (Szép 
Károlyné), Ádám Tamás 
(dr. Szép Ádám), Bod 
Teréz (Nagymama), Bara-
nyi László (Nagypapa), 
Spáh Károly (Ricsi), Spáh 
Dávid (Misi), Xantus 
Barbara (Kriszta), Kárász 
Zénó (Ádám), Deborah 
Kim Javor (Debbie), Nagy 
Zoltán (Kövér), Dzsupin 
Ibolya (Kövérné), Juhász 
Illés (Vili), Csonka András 
(Pici), Sir Kati (Mónika)
 11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli 
12:25 Kívánságkosár  
14:30 Református maga-
zin  
15:00 Négy szellem: 
Empátia
15:55 Család-barát  
17:25 Kultikon  
17:45 Kézilabda közvetí-
tés: FTC - Dunaújváros
19:30 Hazajáró (2014)  
Borostyánkői-hegység - 
Őrzők a Pinka völgyében
20:00 Híradó 
20:20 Dunasport 
20:30 HOGY VOLT!?... 
Extra  "Stand up"
21:25 LEGENDA  Máté 
Péter
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 

Simon Attila vagyok 

Handyman

Melbourben.

Ha megbízható 

szakemberre van 

szüksége, akár kis 

munkáról legyen szó, 

keressen!

Csempézést, festést, kerítés építést, fürdôszobai javítást, 

kert rendezést-karbantartást vállalok. 

Telefon: 0431 150-897

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.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

69 ÉVES HÖLGY keresi azt a 70-

75 éves uriembert, aki szeretne maga 

mellett egy sok szeretetre vágyó, 

kedves hölgyet, aki mindenben a jó 

társad lenne. Kérlek akkor hívj fel:

0402 844-971, vagy 9773-5239

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 

Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing

Lic. No. 102602

Mobile: 0400 059-290

HERENDI porcelán figurák eladók

Érdeklôdni lehet a (07) 5428-3331 

telefonszámon 

Kérje Mártát

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.

SZOBA kiadó BONDI-ban heti  350 

dollárért egyetemista lánynak, vagy 

dolgozó hölgynek. Referencia fontos. 

Jelentkezés a 9389-0238 telefon-

számon.

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

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.

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


