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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
tette: a kamara teljes mértékben kiáll a GMO-mentesség mellett, az egész 
termékpályákat illetôen.

Kevesebb a whiskey, 
több a pálinka

Hungarikum italunk a fiatalok körében egyre népszerûbb, ami a többi között 
a szabályozásnak és a marketingnek köszönhetô

Magyarországon és külföldön is egyre nagyobb figyelmet szentelnek a jó 
minôségû, itthon elôállított pálinkáknak. A magyar fiatalok körében is egyre 
népszerûbb, aminek köszönhetôen egyre kevesebb whiskey-t, vodkát és konya-
kot fogyasztunk. Már a külföldi gyártók is felfigyeltek a hazai trendek válto-
zására: a pálinka népszerûségének emelkedésére.

Nem csak a jövedékiadó-szabályozás állhat annak hátterében, hogy az Euró-
pai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított ellenünk az elôzô évben. 
Lapunk információi szerint egyre népszerûbb itthon és külföldön is a nemzeti 
italunk, amely több, Magyarországon régóta közkedvelt és elismert tömény 
italt szorít ki fokozatosan a piacról. A hazai pálinkakészítés ismételt felvirágozta-
tása 2004-ben kezdôdött, és most jutott el oda, hogy egyre több nemzetközi 
piacot hódítson meg. A fôzdék egyre inkább törekednek a kiváló minôségre, 
emellett a fogyasztók --– leginkább a fiatalok --– is belátják, hogy nemzeti 
italunk sok más ország italához képest természetesebb, nemesebb. A pálinka 
elismertségének visszaszerzése, magyar nemzeti itallá formálása 2004-ben 
kezdôdött, amikor az Európai Unió elfogadta, hogy a pálinka megnevezést csak 
a Magyarországon, valamint Ausztria négy tartományában elôállított párlatokra 
lehessen alkalmazni. A pálinka azóta hivatalosan is hungarikum. A törvény 
értelmében pálinkának, illetve törkölypálinkának csak azon gyümölcs- illetve 
törkölypárlatok nevezhetôk, amelyeket meghatározott eljárással Magyarorszá-
gon állítottak elô, és amelyeknek az alapanyaga is Magyarországon termett, 
továbbá cefrézését, párlását, érlelését és palackozását is Magyarországon 
végezték. A törvény megalkotását négy országos szakmai szövetség támogat-
ta.A következô lépés a pálinkatörvény megalkotása volt 2009-ben, ekkor vált 
nemzeti üggyé a hungarikum ital kérdése. Az otthoni, tehát magánfôzésben 
elôállított pálinka évi ötvenliteres mennyiségig 2010-ben vált adómentessé. A 
kormány döntése miatt az Európai Bizottság tavaly kötelezettségszegési eljá-
rást indított ellenünk, ezért ettôl az évtôl ezerforintos, jelképes összeget kell az 
önkormányzatok részére megfizetniük a magánfôzdéknek. A brüsszeli döntés 
mögött gazdasági lobbiérdekek is megbújhatnak, bár tény, hogy 2004-es uniós 
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Február 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Dorottya, Dóra nevû kedves olva-

sóinkat.

Dorottya: a görög Dorotheosz név-

bôl ered A név jelentése. Isten aján-

déka.

Dóra: A Dorottya névnek igen sok 

nyelvben meglévô önnálósult becézése.

Köszönthetjük még, Áldor, Ar-
mand, Dolli, Titán nevû barátainkat.

Február 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tódor, Rómeó nevû kedves olvasóin-

kat.

Todor: a Teodor rövidülése, becé-

zése Tóda,Tódika.

Rómeó: Olasz eredetû név, jelentése 

Rómába zarándokoló férfi.

Köszönthetjük még: Richard, Ro-
nald nevû barátainkat.

Február 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Aranka nevû kedves olvasóinkat.

Aranka: Régi magyar személynév-

bôl származik. 

Köszönthetjük még: Bagamér, El-
frida, János, Judás, Salamon nevû 

barátainkat.

Február 9.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Abigél, Alex nevû olvasóin-

kat.

Abigél: Héber eredetû jelentése az 

apa öröme.

Alex: az Alexander görög eredetû 

név rövidítése, jelentése harcra kész 

férfi.

Köszönthetjük még: Appollónia, 
Cirull, Erik, Erika, Rajnald, Sza-
bin nevû barátainkat.

Február 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Elvira nevû kedves olvasóinkat.

Elvira: Eredete vitás, talán a nyuga-

ti gót Alawara névbôl jön, jelentése 

akit az ereklye megvéd.

Köszönthetjük még Klára, Pál, 
Skolasztika, Vilmos nevû barátainkat.

Február 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bertold, Marietta nevû kedves 

olvasóinkat. 

Bertold: A germán Berthold név-

bôl, jelentése: pompával uralkodó.

Marietta: A Mária becézô olasz 

továbbképzése.

Köszönthetjük még: Adolf, Dezsô, 
Elek, Mária, nevû barátainkat.

Február 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lívia, Lídia nevû kedves olvasóin-

kat.

Lívia: A latin Livius nemzetség nôi 

párja, becézése Livike, Lilike.

Lídia: Görög eredetû, Lydiából 

származot jelent.

Köszönthetjük még: Eulália, Lilla, 
Regináld nevû barátainkat.

Szulejmán nyomában: 
nem adják fel a régészek

Minden remény megvan arra, hogy az I. Szulejmán szigetvári türbéje utáni 
kutatás eredményesen záruljon 2016 ôszére, a várostrom 450. évfordulójára -– 
adta hírül a Bama.hu.

A programot kísérô tudományos munka a tél végéhez közeledve újra fel-
gyorsulhat. Mint ismeretes, tavaly a csoport az új módszerekkel folytatott 
kutatás keretében fellelt írásos emlékek, geofizikai mérések, elsô fokon elvég-
zett régészeti munkák által mutatott összkép alapján a türbéhez kapcsolódó 
komplett oszmán várost, Turbékot találta meg.

Az 1570-es években épült és az 1680-as évek végén elpusztult város felfe-
dezése azért különleges, mert az oszmánok általában nem hoztak létre telepü-
léseket, hanem a már meglévôkbe költöztek. A Bama.hu híradása szerint a 
geofizikai vizsgálatokat követôen idén a helyszíni ásatásokkal folytatódhat a 
munka. A Szigetvárnál elhunyt szultán síremlékének megtalálására irányuló 
kutatások támogatásáról és a helyi török kori mûemlékek felújításáról 2012 
ôszén állapodott meg a város a Török Együttmûködési és Koordinációs Ügynök-
séggel. Törökország a türbe keresését 50 ezer euróval, a török ház helyreállítását 
70 ezer euróval, a Szulejmán szultán dzsámi rekonstrukcióját pedig 2 millió 
euróval segíti.

Magyarország lehetne az elsô 
teljesen GMO-mentes ország

Génmódosítás-mentes (GMO-mentes) tej, hús és tojás elôállítására készül 
Magyarország, az ehhez szükséges elsô lépéseket a tej esetében már meg is 
tették –-- jelentette be a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára 
a Mezôfalvai Zrt.-nél tartott sajtótájékoztatón.

Nagy István hangsúlyozta: Brüsszelben eldôlt, hogy a tagországok szabadon 
dönthetnek a génmódosított növények tiltásáról, korlátozásáról, ezért Magyar-
ország új célokat fogalmazott meg.

Mivel a hús, a tej és a tojás, valamint a belôlük készült élelmiszer-ipari ter-
mékek a táplálkozás alapjául szolgálnak, ezért a kormányzat fontos célkitû-
zésének tekinti, hogy elsôként a tej, majd a hús és a tojás esetében is elérje a 
teljes GMO-mentességet --– tette hozzá.

Jelezte, hogy az agrárkormányzat elsô lépésként a hazai állati takarmányozás 
egyik legfontosabb alapanyaga, a jelentôs fehérjeforrásnak számító import 
szója kiváltását kezdte el. Mivel a többségében Dél-Amerikából származó 
növényt génmódosított eljárással termesztik, ezért új fehérje programot 
hirdettek, amelynek célja a szója helyett más fehérjeforrások alkalmazása.

Nagy István rámutatott, hogy a Kárpát-medencében több mint százféle 
növény jöhet szóba alkalmas fehérjeforrásként, azonban jelenleg csak ezek 
csekély hányadát hasznosítjuk. A takarmányozási probléma megoldása érde-
kében bevonták a programba az Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari 
Kutatóintézetet, valamint az agrár felsôoktatás kiemelt intézményeinek takar-
mányozással és állattenyésztéssel foglalkozó tanszékeit.

Az államtitkár kiemelte, hogy az állati takarmányozás megnövekedett ener-
giaigényének fedezéséhez a gabonamagvak (kukorica, búza), a silózott takar-
mányok (silókukorica, fûszenázs, zöld gabona szenázs) többnyire megfelelô 
minôségben rendelkezésre állnak, de a tejtermelést biztosító tehénállomány 
fehérjeellátása nem megnyugtató. Utóbbi megoldásaként szóba jöhet például 
az extrahált napraforgódara, az extrahált repcedara, a kukoricaglutén és a 
DDGS (kukorica alapú bioalkohol elôállítás szárított mellékterméke).

Nagy István szerint a kihívás nagy, de a teljes GMO-mentességet elsôként 
Magyarország valósíthatja meg Európában, ami komoly piaci elônyöket jelent-
het. Úgy vélte, az idei év sorsfordító lesz ezen a téren.

Az államtitkár elmondta: a különbözô felmérések is azt mutatják, hogy a la-
kosság és a gazdák többsége is elutasítja a génmódosított élelmiszereket. Ezért 
a program elindítását követôen szeretnék a kereskedelmi forgalomban a GMO-
mentes élelmiszereket megkülönböztetni a többitôl, ami mindkét fél számára 
elônyökkel jár.

Zászlós Tibor, a Mezôfalvai Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a 
GMO-mentes tej elôállításához náluk minden feltétel adott. Megjegyezte, hogy 
a génmódosítás mentesség nagy odafigyelést és egyes takarmányozási techno-
lógiák kiváltását igényelte: Magyarországon elfelejtett takarmányokat vontak 
be a takarmányozásba, de a tej beltartalmi értéke nem romlott.

Kiemelte: a költségeket illetôen elhanyagolható a különbség a hagyományos 
és a GMO-mentes tej elôállítása között.

Úgy vélte, az élelmiszer bizalmi termék, ezért nem mindegy, mi kerül a fo-
gyasztók asztalára. Mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke kijelen-



csatlakozásunkkor az akkori szocialista kormányok nem kérték a nulla százalé-
kos adókulcsot a pálinkákra.

A minisztérium segít a reklámbanA pálinka népszerûsítésének érdekében a 
Földmûvelésügyi Minisztérium tavaly elkészítette a pálinkakiválóságok köny-
vét, amelyet nemcsak magyarul, hanem angolul is kiadtak annak érdekében, 
hogy mind itthon, mind külföldön népszerûsítsék a kiváló minôségû hazai párla-
tokat. A dokumentum közel ötven pálinkaház több mint nyolcvan termékét 
mutatja be. A könyv egy újabb elismerés hungarikum italunknak, egyben 
iránytû azoknak, akik ragaszkodnak a kiváló, elismert minôséghez. Ezeknek a 
termékeknek az ára nem alacsony, azonban garantáltan kiváló minôségû, hazai 
gyümölcsbôl készülnek, szabályos eljárással. A Pálinkakiválóságok könyve 
mellett a hazai fehér-, vörös-, valamint rozé borokról is készült hasonló kiad-
vány, szintén a hazai márkák népszerûsítésének érdekében.

Újraindulhat 
a sertésexport Oroszországba

Moszkva feloldja a tavaly bevezetett exporttilalmat, elsô körben hat ország-
nak, köztük Magyarországnak engednék a hússzállítást. Jövô héten érkezhetnek 
az orosz hatóság ellenôrei a magyar üzemekben, hogy ellenôrizzék, megfelelnek-
e az oroszországi állategészségügyi elôírások legszigorúbb, négyes fokozatának. 
Az embargó feloldásának elsô körébe Franciaország, Magyarország, Olaszor-
szág, Németország, Dánia és Hollandia került. Oroszország augusztus 7-én, a 
nyugati büntetôintézkedésekre válaszul, megtiltotta számos élelmiszer import-
ját az Európai Unió országaiból. Emellett Oroszország 2014 óta tiltja az élôsertés 
és feldolgozott termékeik importját az Európai Unióból az afrikai sertéspestis 
miatt.

Az Oroszország és az Egyesült Államok közötti, dollárban számított keres-
kedelmi forgalom 7,5 százalékkal nôtt, az Oroszország és az Európai Unió tagál-
lamai közötti viszont 7,3 százalékkal csökkent tavaly január-novemberben, az 
egy évvel korábbival összevetve.

Ritkítják a kormoránokat 
a Tisza mentén

Február végéig vadásznak a kormoránokra a Közép-Tisza mentén. A több 
ezres madárcsapat a legértékesebb halakra megy, százmilliós kárt okoznak 
évente. Ezért gyérítik az amúgy védett madárfajt. Idén eddig 37-et lôttek ki.

Január elején kezdôdtek és február végéig tartanak azok az állománygyérítô 
vadászatok a Közép-Tiszán, amelyeket a folyó mentén rendkívül elszaporodott 
kormoránok számának csökkentése érdekében szervez a szajoli székhelyû 
Halász Kft. A nagy kárókatonák (Phalacrocorax carbo), vagy más néven kor-
moránok gyérítését fészkelô helyük növényzetében és a halállományban oko-
zott káruk teszi szükségessé ---- közölte Szûcs Lajos, a cég halôrzési csoport-
vezetôje.
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HÍREK
A madarak ürülékükkel kipusztítják fészkelô fáikat, ezen kívül ilyenkor csapatokba verôdve, akár 10 méter mélyre is 

lemerülve kutatnak a vermelô helyeken csoportosuló halak után. A gyomortartalom-vizsgálatok tapasztalatai alapján 
elsôsorban a gazdaságilag legértékesebb halfajokat pusztítják. Napi 80 deka és 1,2 kilogramm közötti halmennyiséget 
elfogyasztanak, de a megevett halak többszörösén ejtenek halálos sebeket.

A Tiszán becslések szerint több tízmilliós, országosan pedig százmilliókra rúgó veszteséget jelenthet. Ez sokszorosan 
annak, amit a szabálytalankodó horgászok és halászok, valamint a szervezett rapsicbandák okoznak --– mondta Szûcs 
Lajos.

A kormoránok télen legnagyobb tömegben a kiskörei duzzasztómû alatti Tisza-szakaszon gyülekeznek. Amikor a 
környezô vízfelületek befagynak, akár több ezer példány is összeverôdik ott. A madarak számát ezekben a hónapokban 
a folyó Kiskörétôl Csongrádig tartó 150 kilométeres szakaszán 5-8 ezerre becsülik.

Az 1996-os adatokhoz képest megduplázódott kárókatona-állomány csak speciális engedélyek birtokában gyéríthetô. 
A Közép-Tisza vízkezelôjeként a Halász Kft. az elmúlt években a területileg illetékes környezetvédelmi szakhatóság 
jóváhagyásával és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint az érintett vadásztársaságokkal együttmûködve 
próbálja visszaszorítani az amúgy védett madárfaj kártételét és térhódítását.

A közel egy évtizede tartó program legsikeresebb szezonjában 482 példányt lôttek ki. Idén eddig két helyszínen: a 
folyó kiskörei és nagykörûi szakaszán összesen 37 kárókatona --- köztük Észtországban meggyûrûzött példány is --- 
került puskavégre, a gyérítés Tiszaroff, Tiszabura térségében folytatódik.

A tevékenységet teljes egészében a Halász Kft. finanszírozza. A szelekció alkalmanként 100 ezer, évente körülbelül 
1,5 millió forintba kerül. Az esetenként 10-22 résztvevô nem fizet és nem is kap pénzt a vadászatért. Az elejtett madarak 
állati tetemként veszélyes hulladéknak minôsülnek, ezeket megsemmisítésre állatifehérje-feldolgozóba szállítják.

Budapesti lett a legjobb hotel Európában
A Four Seasons Hotel Gresham Palace lett a legjobb európai hotel a TripAdvisor 2015-ös ranglistáján. A világ egyik 

legnépszerûbb utazási oldalán a szállodákat a felhasználók értékelése alapján rangsorolják. Az oldalt havonta 315 
millióan látogatják, és több mint 200 millió értékelést osztottak meg már rajta.

A Four Seasons Hotel Gresham Palace olyan szállodákat elôzött meg Európában, mint az ausztriai Tuxban lévô Hotel 
Alpin Spa Tuxerhof, az olaszországi Riccionéban lévô Hotel Belvedere, valamint a portugáliai Quinta do Lagóban mûkö-
dô Four Seasons Country Club. Az európai top 25-ben mindössze öt hotel szerepel a rendszerváltó országok szállodái 
közül.

Az európai elsô helyezés a világranglistán a negyedikre volt elegendô a Four Seasons Hotel Gresham Palace számára. 
Ezt a listát egy maldív-szigeteki szálloda vezeti, a Lankanfushi n lévô Gili Lankanfushi Maldives, amelyet a Costa Rica-i 
La Fortuna de San Carlosban található Nayara Hotel, Spa & Gardens, valamint a kambodzsai Siem Reapben mûködô 
Shinta Mani Club Siem Reap követ.

A magyar listát értelemszerûen a Four Seasons Hotel Gresham Palace vezeti, mögötte a szintén budapesti Hotel 
Palazzo Zichy és az Iberostar Grand Hotel Budapest található. Az elsô huszonötben mindössze három vidéki szálloda 
szerepel: a mátraházai The Residence Ozon Conference & Wellness Hotel, a szegedi Art Hotel Szeged és a kecskeméti 
Four Points by Sheraton Kecskemet Hotel & Conference Center.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Egészségi kockázatok
Az egyezmény ellen fellépŒ civil 

szervezetek figyelmeztetnek az ame-
rikai élelmiszerimporttal járó egész-
ségi kockázatokra. Hangsúlyozva, 
hogy az Egyesült Államok több kör-
nyezetvédelmi egyezményt nem írt 
alá. (Ilyen például a kiotói jegyzŒ-
könyv, a stockholmi és a bázeli egyez-
mény). A legtöbb vita azokról a tech-
nológiákról szól, amelyeket az Euró-
pai Unió nem engedélyez, ám az 
Egyesült Államokban legálisnak mi-
nŒsülnek. Ilyen például a hormon-
kezelés az állattenyésztésben, a gén-
módosított növények termesztése és 
bizonyos vegyi anyagok gyártása.

A megállapodás ellen eddig 1,2 mil-
lió aláírás gyûlt össze 24 uniós tagál-
lamból, és a brüsszeli szabályok sze-
rint ez kötelezi a bizottságot, hogy 
újraértékeljen bizonyos szakpolitikai 
döntéseket, és meghallgatást tartson 
az Európai Parlamentben. Az ezévi 
aláírásra tervezett egyezményt az 
Európai Parlamentnek és a tagálla-
moknak is ratifikálniuk kell, ám kér-
déses, ki mer majd ujjat húzni a Bi-
zottsággal és az Egyesült Államokkal. 

Egyébként a tét óriási: Amerika és 

az Európai Unió a világ gazdasági 
teljesítményének 40 százalékát adja, 
ezen kívül az import 30, az export 25 
százaléka felett rendelkezik. A szabad 
kereskedelmi övezet támogatói sze-
rint az egyezmény új munkahelyeket 
teremt majd, és akár 0,4– 0,5 száza-
lékkal is emelheti a GDP-t mindkét 
fél esetében.

Magyarországon is több civil szer-
vezet tiltakozik a megállapodás ellen, 
szerintük az Egyesült Államok „trójai 
falovat” tolna be Európába, hogy pia-
cot szerezzen saját termékeinek. 
Sérelmezik, hogy a megállapodással 
növelik a génmódosított növények 
felhasználását Európában, így fenye-
getve például Magyarország génmó-
dosítás mentességét.

Szabó Anna írja a Magyar Nemzet 
december 22-i számában: „Amerika 
gyengíteni próbálja Orbán Viktor 
kormányát, mégpedig azért, hogy ha 
a szabadkereskedelmi megállapodást 
alá kell majd írni 2015-ben, (miként 
minden EU-s állam/kormányfŒnek) 
akkor már ne legyen politikai ereje 
ahhoz, hogy esetleg kilógva a sorból 
nemet mondjon a szerzŒdésre. Orbán 
már hangoztatta nem egyszer, hogy 
ez így nem lesz rendjén, politikai dön-

Európát is privatizálnák tésre lesz szükség, és hogy Œ a szuve-
renitástból nem enged az USA javá-
ra.”

 Az egyezményt aláíró államok 
nemcsak azt fogadják el, hogy a köz-
szolgáltatások ezentúl piaci alapon 
mûködnek majd, de a külföldi cégek-
tŒl sem védhetik meg saját hazai cé-
geiket. A politikai beavatkozás lehetŒ-
sége – a sebészettŒl az oktatáson 
keresztül az energiáig, a szállításig, a 
víz- és csatornaszolgáltatásig – gya-
korlatilag a nullára csökkenne. A 
kereskedelmi szemlélet a lakossági 
emigrálás kérdésére is kiterjed. Az 
egyezményt aláíró országok határain 
közös engedélyezési eljárással léphet-
nének be azok, akiknek van tŒkéjük 
vagy képesek szolgáltatni, ellentétben 
a többiekkel. A szabályok nemcsak a 
szolgáltatások kereskedelmét határoz-
nák meg, hanem az adott országban 
tevékenykedŒ külföldi szolgáltató cé-
gekre vonatkozó kormányzati szabá-
lyozást is. Ez a nemzeti politikai tér 
behatárolását jelentené olyan kritikus 
területeken, mint az egészségügy, az 
energia, az oktatás, a víz, a szállítás 
stb. Még a helyi földhasználatot és 
övezeti rendszert is belefoglalnák.

Ezek a szabályok a nemzetközi szol-
gáltatást nyújtó természetes szemé-
lyekre, vagyis a bevándorlási és ví-

zumpolitikára is vonatkoznának. Bár-
mi is legyen a véleményünk a beván-
dorlási politikáról, nem tûnik jó ötlet-
nek, hogy zárt ajtók mögött döntse-
nek róla és foglalják olyan kereske-
delmi egyezségbe, amelynek részeit 
csak az összes aláíró egyetértésével 
lehet megváltoztatni. (Lori Wallach 
elemzése alapján a Le Monde Diplo-
matique közleményébŒl.)

*
Amint látjuk, a profithajszára állí-

tott gazdasági versenyben el kell tûn-
nie mindennek, ami akadályozza vagy 
akárcsak késlelteti a nyereség maxi-
mális elnyerését az erŒsebb partnek 
részére. Ez éltethet és kielégíthet egy 
törekvŒ alkatú személyt, de amikor 
egy társadalomra erŒltetik rá az ilyen 
ütemet, annak nagyon káros követ-
kezményei vannak. Az életnek nem-
csak anyagi igényei vannak, de ezt az 
elvet elveti a baloldal, mert létalapja 
a dúsgazdag elitréteg mellett az elé-

gedetlenek népes táborából álló társa-
dalom. Onnét kapja a szavazók töme-
gét, amelynek gyûlöletét ráirányítja a 
mindig újjáéledŒ, szívós és kreatív 
középosztályra. 

A profithajszoló és korlátozhatatlan 
gazdaság termeli ki a fogyasztó-paz-
arló tömegembert, aki mindig elége-
detlen, akinek tájékozatlanságából ha-
talomra jutó baloldali pártok törvé-
nyesítik a nemzetközi tŒkés társasá-
gok rablógazdálkodását, országok ka-
matrabszolgaságát. 

Ellenállás a mûvelt középosztályon 
alapuló polgárságtól várhazó. A kö-
zéposztálynak fentrŒl és lentrŒl ve-
szélyeztetetten kell megteremteni a 
mûvelt polgárságot, amely ápolja a 
nemzeti, családi, vallási hagyomá-
nyokat. Magyarország számára ma 
létfontosságú a nemzeti szemléletet 
vállaló rendszer fenntartása, polgári 
társadalma megerŒsítése. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Telegdi Vörös Lajos
hosszú szenvedés után 2015. január11- én

visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.
Gyászolják:

felesége Éva, testvére Attila
gyermekei és társaik: 

Attila és Cheryl, Lajos és Samantha, 
Katalin és Steven.

unokái:
Mitchell, Emily, Nathalia, Ruby, Lana, Harley és Grace.

valamint az óhazában élô rokonok, barátok.
Egész életén keresztül büszkén maradt meg 

hazaszeretô jó magyarnak.

Nyugodjon békében
Hálás köszönet mindenkinek, aki eljött 

búcsúztatására.

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

gyakorlat nyomán.
Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 
valamint az eredeti magyar pogácsák.

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Itt az ideje, hogy mi is újraolvassuk 
Samuel P. Huntington elméletét, 
miszerint a Szovjetunió szétesése, a 
„keleti blokk” országainak liberális 
demokráciává alakítása, illetve a 
hidegháború lezárása után újfajta 
„világrend” fog kialakulni. Olyan, 
amelyben nem az addigi logika, azaz 
az ideológiai szembenállás lesz meg-
határozó, hanem a vallási-kulturális 
(civilizációs) ellentétek mentén kiala-
kult törésvonalak. A sajátos geopo-
litikai logikát az amerikai filozófus 
elôször 1993-ban (a liberális Fukuyama 
professzorral való vitájában) vázolta, 
majd 1996-ban A civilizációk össze-
csapása és a világrend átalakulása 
címû könyvében részletezte és ma-
gyarázta. És hogy miért válik éppen 
most izgalmassá mindez? A válasz 
pofon egyszerû. Úgy tûnik, az Egyesült 
Államok pénzügyi-politikai döntés-
hozói is elôvették Huntington írását, 
és mindent megtesznek azért, hogy a 
filozófus „jóslatai” valósággá váljanak. 
Mert ráébredtek, hogy az újfajta tö-
résvonalak kiprovokálása jelenleg ér-
dekükben is áll. 

Huntington megállapítása azonban 
némi módosításra szorul. Ugyanis a 
történelmileg jól kitapintható, a vi-
lágban éppen folyamatban lévô glo-
bális hatalmi átrendezôdés nem szük-
ségszerû, hanem egy tudatosan ge-
nerált folyamat, amelybôl egyesek 
igen jól profitálnak, míg másoknak 
csupán az „áldozati bárány” szerepe 
jut. Mert ôket az álszent történelmi 
szemlélet szerint le lehet venni a világ 
nagy „sakktáblájáról”; vagy mert az 
élet, az élni akarás tisztelete (ahogy 
azt Albert Schweitzer nevezi) teljesen 
kiveszett a nyugati kultúrából. Pon-
tosabban a nyugati kultúra egyes 
pénzügyi-politikai iránytóinak lelké-
bôl.

Az új törésvonalak esetében igen 
fontossá vált az iszlám vallással, pon-
tosabban a muszlim kulturális iden-
titással való szembenállás, amely nem 
„hideg”, hanem nyíltan erôszakos 
szembenállás. Nos, ez az a kérdés, 
amelyben „Európa” (ha egyáltalán lé-
tezik geopolitikai szempontból még ez 
az egység) egyre inkább „elbi-
zonytalanodott”. Nyilván az itt élô be-
vándorlók, illetve az Egyesült Államok 

pressziójának gyöngülése miatt. 
Az volt az a helyzet, amelyben új 

közhangulatot kellett teremteni. Egy 
olyan tömeges szembenállást az 
iszlám kulturális identitással, amely 
Európát ismét az Egyesült Államok 
„szövetségesévé” teszi ebben a kér-
désben is. Hisz az oroszokkal való hi-
degháborús hangulatot (még ha az 
anyagilag elônytelen is volt) könnyen 
benyelte az Európai Unió. De az isz-
lámmal való szembenállás, ezzel pár-
huzamosan a „palesztinkérdés” már 
megosztotta az európai polgárokat, 
rajtuk keresztül pedig a politikusokat 
is. 

Ebben az olvasatban pedig az 
Egyesült Államok meghatározó pénz-
ügyi köreinek – akiknek mind a hi-
degháború, mind az országuk hatá-
raitól jó távol megvívott fegyveres 
küzdelmek is haszonnal jártak mindig 
is – igencsak komoly érdekük fûzôdik 
ahhoz, hogy az oroszokkal való 
szembenállás mellett belerángassák 
Európát az iszlámmal való nyílt, akár 
katonai konfliktusba is. Hisz a fegy-
vergyártás, a háborúk kiprovokálása 
mindig is megfelelô alkalmat te-
remtett arra, hogy az amerikai pénz-
ügyi hatalmi körök rátegyék vértôl 
bemocskolt kezüket a fogyasztói piac-
ra és a nyersanyagokra, energiahor-

dozókra. 
E logika alapján felmerülhet a gyanú, 

hogy a Franciaországban történt, ki-
provokált terrortámadás vagy éppen a 
közelmúltban a svédországi mecsetek 
felgyújtása mögött másokat sejtsünk, 
mint akiket a hazug, a politika játék-
szerévé váló nyugati „mainstream 
média” megjelöl. Hisz a Charlie Hebdo 
elleni merénylet egyáltalán nem állt 
érdekében sem a békés iszlám vallású 
emberek százmilliónak, sem az egyre 
inkább megosztottá váló Európának. 
Csakis azoknak az Amerikában szé-
kelô pénzügyi érdekcsoportoknak, 
akik bele szeretnék rángatni Európát a 
kialakulóban lévô új világrend 
konfliktusaiba, amely számukra, s 
csakis számukra kecsegtet haszonnal. 
S akkor arról a tényrôl még nem is 
szóltunk, hogy mind Svédországban, 
mind Franciaországban (ahol me-
cseteket gyújtanak fel, vagy a nyílt 
utcán lövöldöznek a terroristák) ez 
idáig tömegesen jelen volt a független 
palesztin állam támogatásának igénye. 
A megtörtént terrortámadások után 
viszont már nehezen elképzelhetô, 
hogy továbberôsödik (vagy egyáltalán 
fennmarad) a francia emberek nyi-
tottsága, illetve a palesztinok füg-
getlenségi küzdelmei felé mutatott 
(Izrael érdekeivel ellentétes) támo-
gatói attitûdje.

Nagy Ervin
(Magyar Hírlap)

A világ átrendezése

Asszimiláció, de mihez?
Európa, s benne Magyarország a be-

vándorlás kérdésén rágódik.
Az öreg kontinens népessége – gaz-

daságnyelven: munkaereje és vásár-
lóközönsége – fogy, miközben Ázsiá-
ban és Afrikában óriási a túlnépe-
sedettség és a nyomor, tömegek os-
tromolják az unió határait. Mi egyelôre 
kompország vagyunk, de nem sokáig. 
Áldás-e vagy átok ez a folyamat?

Amióta államosítottuk a Kárpát-me-
dencét, azóta folyamatosan érkeztek a 
besenyôk, az úzok, a kunok, a jászok és 
mások. Uralkodóink gyakorta külföldi, 
különösen lengyel és rusz, azaz szláv - 
varég testôröket alkalmaztak, azok 
ugyanis gyökértelenek voltak nálunk, 
tehát nem kötôdtek egyetlen fôúri 
érdekcsoporthoz sem. De hívtak az 
országba olasz szôlômunkásokat, né-

met kômûveseket is. Minderre emlé-
keztetnek helyneveink. Az említettek 
hamar beolvadtak népünkbe, hiszen 
egyezett a vallásuk, életmódjuk. Nem 
történt meg ugyanez a kiváltságokkal 
– elkülönülési jogokkal – fölruházott 
erdélyi és felvidéki szászokkal, po-
zsonyi, fehérvári, majd a tatárjárás 
után a budai zsidókkal, erdélyi vlac-
hokkal. Utóbbiak vallásukat is 
megtarthatták. A szétszórtabban élô, 
és sok helyrôl, több népbôl érkezett 
muzulmánok – izmaeliták, kálizok, 
böszörmények, szerecsenek – szintén 
jobbára kereskedôk voltak, akárcsak a 
zsidók, de a kálizok határvédelmi 
szolgálatot is elláttak. A törvények 
nem üldözték, de igyekeztek vegyes 
házasságra késztetni ôket. Árpád-házi 
királyaink ismerték a kínai titkot, ha 

úgy tetszik, az élet titkát.
Késôbb a törökök közt is akadt, aki 

nálunk ragadt, mert a magyarok nem 
multikultik voltak, hanem valami-
lyenek. Nyilvánvalóan szellemi és 
erkölcsi értelemben. Szülôfalumban, 
Decsen, a hódoltság után maradtak 
törökök: a Bali, Kara s efféle csa-
ládnevek tanúsítják. Viselôik buzgó 
kálomisták lettek. Gondolhatunk a 
késôbbi nemzedékek „jött” ma-
gyarjaira is. 

Lin Jü-tang írja, hogy Kínát a tör-
ténelme során sokszor elfoglalták kü-
lönféle „barbárok”, akik sosem tudták 
megváltoztatni az országot, mert „be-
kívánkoztak a családba, részt kértek a 
halhatatlanság folyamatában azzal a 
gyönyörûséges érzéssel, hogy az 
ember tulajdonképpen nem hal meg, 
hanem tovább él a családi élet ha-
talmas folyamatában”. A kínai val-
lásban kevés a metafizika, a hittétel, 
jobbára ôstisztelet. Állítólag Kon-
fuciusz tömérdek ivadéka a mai napig 
égeti a papírpénzt a házi oltárnál a két 
és fél ezer év óta élt ôsök emlékére.

A Konfuciusz-üldöztetéseket is át-
vészelték. Tehát a nép szellemileg, 
azaz lényegében vallásából, nyelvében 
és családjaiban él.

Európa, a kereszténység elsô otthona, 
önmaga ellen fordult. Az utóbbi 
félezer évben számtalan vallás- és 
családüldözô eszmét, mozgalmat talált 

ki, amelyeket rettenetes vérfürdôk és 
szellemi elsötétítések kíséretében 
rendszeresen önmagára szabadított. 
Elég talán a kommunizmust, a ná-
cizmust, a kapitalizmust, azaz a pénz-
izmust említeni. „A kapitalizmus a 
legjobb fogamzásgátló” jóvoltából 
megszületett világtörténet legsi-
lányabb embere, a fogyasztói hülye, az 
Istentôl és embertôl való elfordulás 
démona, aki az uborkák görbületénél 
vagy a baromfiak helyigényénél ma-
gasabb értéket elképzelni sem tud. 

Képzeljük magunkat fiatal arabnak, 
aki Európába lépve kap valami 
szerény állást, megszállhat hazája, 
meg a hitbéliek között, majd tájéko-
zódik. Figyeli a tévében új hona 
szellemi kínálatát: a bébihorrort, a 
természeti rémfilmeket, a szóra-
koztató halálipart, a demokrácia hir-
detését és kinyiffantását a tôzsdén. A 
multikulti „forradalmat”, a közoktatás 
lebutítását, az üres templomokat meg 
a bomló családokat, a technika szá-
guldását, részegeket meg narkósokat, 
vagy éppen a lassan kötelezôvé váló 
egynemûek közti „házasságot”. A nép 
tervszerû csôcselékesítését. Kihez, 
mihez csatlakozzék? Maradjon, aki 
volt, vagy szegôdjön a majmok népe, a 
„bender log” Kipling hebdo, azaz „e 
heti” gúnykacaj civilizációjához?

Czakó Gábor
(Magyar Hírlap)



Az 1990-es évek eleje óta nem ta-
pasztalt mértékû bevándorlást mutat-
nak Németországban az utóbbi két év 
adatai. Két éve 429 ezerrel többen 
vándoroltak be Németországba, mint 
ahányan kivándoroltak --– derül ki a 
német kormány megjelent, 2013-ról 
szóló vándorlási jelentésébôl. Ez az 
1993 óta regisztrált legmagasabb ér-
ték.

A szövetségi statisztikai hivatal a 
2014-es folyamatokról közelítô becs-
lést adott ki. Eszerint az úgynevezett 
nettó bevándorlás --- a bevándorlók és 
a kivándorlók számának különbözete -
-- tavaly még tovább emelkedett: 470 
ezer fôre.

Magyar vonatkozású végleges adatok 
még csak 2013-ról készültek. Akkor 59 
995 magyar állampolgár jelentett be 
németországi lakóhelyet, és 34 319 je-
lentkezett ki. A vándorlási mérleg így 
25 676 fôs többletet jelez, ami keve-
sebb, mint az egy az évvel korábban 
regisztrált 26 392.

* * *
Tavaly a világ vagyonának 48 száza-

léka volt a leggazdagabb 1 százalék 
tulajdonában, míg öt éve ez még 44 
százalék volt --- közölte az Oxfam. A 
legszegényebb 80 százaléknak a Föld 
vagyonának 5,5 százaléka jut.

Ha ez a folyamat folytatódik, 2016-ra 
az 1 százaléké lesz a Föld több mint 
fele --– közölte a világ 94 országában 
dolgozó, 17 szervezetet tömörítô brit 
NGO, amely jelentését a davosi világ-
gazdasági fórum elé idôzítette.

Az egyenlôtlenség megdöbbentô 
mértéket ölt a világban --- fogalmazott 
közleményében Winnie Byanyima, 
az Oxfam igazgatója, a davosi fórum 
társelnöke. A leggazdagabbak és a töb-
biek közötti szakadék egyre nagyobb 
lesz, és ez hátráltatja a szegénység 
elleni globális harcot --- mutatott rá

Kilencbôl egy embernek nem jut elég 
ennivaló, és több mint egymilliárd 
ember még mindig kevesebb mint 
napi 1,25 dollárból tengôdik. „Valóban 
olyan világban akarunk élni, amelyben 
egy százaléknak több van, mint a 
többinek együttvéve?” --- tette fel a 
kérdést.

A világ dollármilliárdosai ötödének 
vannak érdekeltségei a pénzügyi és a 
biztosítási szektorban ---- írták. Az ô 
vagyonuk 11 százalékkal gyarapodott 
a tavalyi évben --- derült ki a jelen-
tésbôl. A gyógyszeriparban és az 
egészségügyi szektorban tevékenyke-
dô milliárdosok vagyona még nagyobb 
mértékben, 47 százalékkal bôvült.

A csoport az adóelkerülés elleni fel-
lépést, az ingyenes közszolgáltatásokba 
való jelentôsebb beruházást és adóre-
formot szorgalmaz a problémák keze-
lésére.

* * *
A sepsiszentgyörgyi prefektusi hiva-

tal elé tiltakozásképpen elhelyezett 
Székelyföld-molinó eltávolítását kéri a 
Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség (RMDSZ) helyi vezetôitôl Se-
bastian Cucu, Kovászna megye pre-
fektusa –-- közölte az Agerpres román 

hírügynökség.
A prefektus levélben kérte Tamás 

Sándort, Kovászna megye önkor-
mányzatának elnökét és Antal Árpá-
dot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, 
hogy vegyenek részt január 24-én a 
Moldva és Havasalföld egyesülésének 
évfordulójára szervezett ünnepségen, 
és távolítsák el annak helyszínérôl a 
korábban tiltakozásképpen elhelyezett 
Sic –-- Terra Siculorum (Székelyföld 
neve latinul) feliratú hirdetôvásznat.

A székely zászlóra emlékeztetô, 12 
négyzetméteres molinót tavaly de-
cember 15-én helyezték ki az RMDSZ 
vezetôi a prefektusi hivatal elé az ellen 
tiltakozva, hogy Sebastian Cucu hiva-
tali elôdje a magyar himnusz éneklé-
séért bírságot rótt ki.

A kormány Kovászna megyei képvi-
selôje levelében román civil szerveze-
tek tiltakozására hivatkozik, amely 
szerint az egyesülés ünnepségének a 
helyszínére kihelyezett Székelyföld-
molinó „szélsôséges gesztus és provo-
káció, mely meggyalázza a románokat, 
sérti nemzeti érzéseiket”. A prefektus 
által idézett szervezetek szerint „az et-
nikai alapú területi autonómiát hirdetô 
tábla sérti a románok nemzeti méltó-
sághoz való jogát”.

A román fejedelemségek egyesülésé-
nek, Románia megalakulásának 165. 
évfordulója alkalmából tartott sepsi-
szentgyörgyi ünnepségen román fiata-
lok egy csoportja 150 méter hosszú 
román zászlóval kíván felvonulni.

Az RMDSZ elôször 2012. november 
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Az évek jöttek …. 
(Elsô rész)

Juhász Gyula versének elsô sorát 
„Az évek jöttek, mentek, elmaradtál” 
lehetne a tavalyi 70 éves évfordulókra 
is alkalmazni. Mert a 2014-es évben 
hemzsegtek az évfordulók. Ugyanak-
kor ez az év a történelem hamisítás 
eddig mindennél nagyobb dimenzióját 
produkálta.

A történelem hamisítás többféle vál-
tozatai közül kiemelkedik fontos sze-
mélyek, illetve események mellôzése, 
illetve elhallgatása. Ide tartozik Kál-
lay Miklós miniszterelnök akit a vi-
lágt ôrténelem legnagyobb zsidó men-
tôjének nevezhetünk, mert több mint 
két éven át sikeresen ellenállt Hitler-
nek és nem engedte, hogy 820 ezer 
magyar zsidó állampolgárt deportál-
janak a „végsô megoldás” programmal 
Lengyelországba.
Ránki György történészt idézve: 

(reflex szerüen antiszemitázók figye-
lem, --- Ránki magyar zsidó volt!)

„Amikor 1942-ben Kállay Miklós 
Hitler fôhadiszállásán bemutatkozó 
látogatást tett, Hitler nyomatékosan 
hangsúlyozta a „végsô megoldás” ke-
resztül vitelének szükségességét Ma-
gyarországon. Kállay, ---- utalva a zsi-
dók Magyarország gazdasági életében 
betöltött szerepére --– úgy érvelt, hogy 
egy radikális intézkedés káros lenne a 
magyarországi német gazdasági érde-
kekre is... Hitlernek nem tetszett ez a 
válasz, de úgy érezte, hogy diplomáciai 
csatorn kon keresztül megfelelô nyo-
mást lehet gyakorolni a magyarokra.

1942 tavaszán Hitler követelte a ma-
gyar kormánytól, hogy engedélyezze a 
németek által megszállt országokban 
élô magyar állampolgárok bevonását 
a német deportálási politikába és te-
gye kötelezôvé  a sárga csillagot.

1942 szeptemberében fokozták a nyo-

mást. Ribbentrop külügyminiszter 
utasította Luthert, a külügyminiszté-
rium osztályvezetôjét, próbálja meg 
kikényszeriteni a zsidók kitelepitését 
Magyarországról, mivel --– mint min-
denütt –-- a zsidók Németország ellen 
agitálnak és különféle szabotázsakciók-
ban is részt vesznek. Luther követelte, 
hogy zárják ki a zsidókat a kulturális 
és gazdasági életbôl, a zsidókat meg-
külömböztetve jelöljék (sárga csillag) 
és a zsidók Keletre telepítésében való 
szoros együttmûködéssel keresztülvi-
gyék a magyarországi zsidókérdés 
végleges megoldását.

A nyomás csökkentése érdekében a 
magyar kormány megigérte, hogy a 
zsidókérdéssel kapcsolatban kemé-
nyebb nyilatkozatot tesz. Kállay 1942 
október 22-i beszéde azonban éppen 
ellenkezô hatást váltott ki a németek-
bôl, mert a kormányfô leszögezte, 
hogy „hazánkban igen sok súlyos prob-
léma van ami mögött a zsidókérdés 
háttérbe szorúl”.

Kállay udvariasan, de határozottan 
elvetette a magyarországi zsidók meg-
jelölésére és kitelepítésére vagy de-
portálására vonatkozó német követe-
léseket. (Ezt akkor tette amikor a né-
met hódítás és katonai sikerek csúcs-
pontján álltak).

A voronyezsi vereség és Sztálingrád 
után Magyarország lassan megindult 
a Németországtól való eltávolodás 
útján. A zsidókérdés lett az egyik vita 
téma a Hitler-Horthy közötti 1943 
április 17-18-án tartott találkozón és az 
azt követô találkozón is. Hitler úgy fo-
galmazott, hogy a zsidókat úgy kell 
kezelni mint a tuberkulózis bacillust. 
Goebbels propaganda miniszter napló-
jában ezt írta:  A zsidó kérdést legke-
vésbé kielégítôen Magyarországon 
oldották meg. A Führernek a Hort-
hyval folytatott tárgyalásai során sem 
sikerült meggyôzni ôt a sokkal szigo-

rúbb rendelkezések szükségességé-
rôl.”

Hitler elégedetlenségét fokozta a 
szomszédos államok, --- az ultrafasiszta 
Szlovákia, Románia és Horvátország 
vezetôinek állandó panasza. Ezek az 
országok minden alkalmat megragad-
tak, hogy Magyarországot zsidó befo-
lyás alatt álló államnak „bélyegezzék” 
amely nem bánik elég kemény kézzel 
a zsidó lakossággal. Hitler eredetileg a 
szomszédos országok csapataival 
akarta megszállni Magyarországot, de 
tanácsadói lebeszélték róla.

A Horthy-Kállay zsidómentésnek az 
1944-es márciusi német megszállás 
vetett véget. Megjelentek a sárga csil-
lagok a kabátokon és megkezdôdtek a 
deportálások Lengyelországba. Kállay 
Miklós a semleges török nagykövet-
ségben talált menedéket egész az 1944 
októberi nyilas hatalom átvételig, ami-
kor az SS beüzent a követségbe, hogy 
ha Kállay nem jön ki, bemennek érte. 
A volt miniszterelnök egy kis kofferrel 
az utcán várta a letartóztatást, és 
Mauthausen és Dachau után kalandos 
körülmények között szabadult a fog-
ságból Dél Tirolban. Szabadulása után 
értesült csak arról, hogy felesége 
Helén Buda ostroma közben meghalt.

Hamvai csak 1993-ban érkeztek haza 
Kállósemlyénbe ahol végakarata sze-
rint szülei, testvérei és felesége mel-
lett a családi kriptában lelt nyúghely-
re.

Sajnáratra méltó, hogy a nagy 70. 
évforduló évébôl kimaradt egy bátor, 
nagy magyar hazafi és államférfi aki-
nek érdemei a magyar állampolgárok 
védelm ében és zsidó mentésben 
egyedül állóak. Ezért nem csak a „ha-
ladó” balliberális oldal, hanem a nem-
zeti oldal is felelôs.

(Folytatjuk)
Kroyherr Frigyes 
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5-én tette ki közszemlére a molinót: 
leparkoltatott a prefektus hivatalával 
szemközt egy utánfutót, amelyen az 
öles Sic –-- Terra Siculorum feliratú 
vászon volt. Akkor Codrin Munteanu 
prefektusnak a székely szimbólumokat 
támadó intézkedései ellen kívántak 
tiltakozni vele. 2013. március 27-én 
azonban az RMDSZ eltávolította a 
molinót, miután Victor Ponta minisz-
terelnök új prefektust nevezett ki Ko-
vászna megyébe. A miniszterelnök 
decemberben azt a Marius Popicát is 
leváltotta a prefektusi tisztségbôl, aki-
nek az intézkedései újabb tiltakozást 
váltottak ki az RMDSZ részérôl.

* * *
Egyre közelebb az ember okozta vég-

ítélet napja a globális felmelegedés és 
az atomfegyverkezés miatt egy ameri-
kai atomtudóscsoport szerint.

Az atombomba készítôi alapította 
szervezet Bulletin of Atomic Scientists 
címû kiadványában tette közzé, hogy a 
Föld most közelebb áll a végítélethez, 
mint bármikor az elmúlt több mint 30 
évben. Híres ítéletnapi órájukat két 
perccel elôbbre állították és közölték: 
a világ most már nem öt, hanem három 
percre van a végzetes éjféltôl.

„A végítéletrôl, a ma ismert civilizáció 
végérôl van szó” --– magyarázta Ken-
nette Benedict, a kiadvány ügyvezetô-
je egy washingtoni sajtótájékoztatón.

Elmondta: a nukleáris fegyverek kor-
szerûsítése és a klímaváltozás az em-
beriség fennmaradását veszélyeztetô 
egyenrangú fenyegetések, amelyek 
hatására a húsz tudósból álló testület 
úgy döntött, elôreállítja az órát.

„A globális katasztrófa valószínûsége 
óriási, a szerencsétlenség kockázatait 
igen gyorsan csökkenteni kell” --– han-
goztatta Benedict.

Más tudósok azonban nem ennyire 
pesszimisták. Michael Oppenheimer, 
a földtudományok és a nemzetközi 
kapcsolatok kutatója, a Princeton 
Egyetem professzora ezt írta e-mail-
jében: „Úgy vélem, az emberiség áte-
vickél a klímaváltozás válságán, ahogy 
már kilábalt az atomfegyverkezés ve-
szedelmébôl is: nemzetközi együttmû-
ködéssel és helyi politikával korlátozta 
a kockázatait.”

Az atomtudósok a klímaváltozást 
2007-ben adták az ítéletnapi órához. 
Benedict elismerte, csoportjuk már 
1947 óta figyelmeztet a küszöbön álló 
atomkatasztrófára, ami azóta sem kö-
vetkezett be.

* * *
Már 88 orosz újságírót utasítottak ki 

Ukrajnából orosz propaganda ter-
jesztése miatt a két ország közötti vi-
szony megromlása óta ---- közölte 
pénteken Markijan Lubkivszkij, az 
ukrán biztonsági szolgálat vezetôjének 
tanácsadója egy tévéinterjúban.

 A tanácsadó szerint radikálisabb fel-
lépésre van szükség az orosz propa-
gandával szemben.

Szeptemberben egy kijevi bírósági 
döntés alapján az ukrán médiahatóság 
15 orosz televízió sugárzását tiltotta be 
az országban, azzal az indokkal, hogy 
hírmûsoraikban Kijev-ellenes propa-
gandát folytattak és nem a valóságnak 
megfelelôen tudósítottak az ottani 
eseményekrôl.

November 21-én a rádiós és televíziós 
mûsorszolgáltatást felügyelô nemzeti 
tanács vezetôje azt közölte, hogy már 
20 orosz tévé közvetítését tiltották be 
Ukrajnában.

Ukrán médiaforrások eközben arról 

számoltak be, hogy Kelet-Ukrajnában, 
a Moszkva által támogatott szakadárok 
által megszállt területeken viszont az 
ukrán televíziók nem foghatók. Ugyan-
ez a helyzet az Oroszország által 
elcsatolt Krím félszigeten is.

* * *
Kárpátaljáról 2014-ben közel ezer 

lakos vándorolt ki, a legtöbben új ha--
zájukul –-- a korábbi évekhez hason-
lóan –-- Magyarországot és Csehorszá-
got választották -– közölte az ukrán 
állami migrációs szolgálat Kárpátalja 
megyei fôosztályának sajtószolgálata.

A szolgálat honlapján olvasható be-
számoló szerint a hivatal a napokban 
Ungváron kibôvített ülésen összegezte 
múlt évi tevékenységének eredmé-
nyeit. A tanácskozáson Ihor Mihajlisin 
fôosztályvezetô elmondta, hogy tavaly 
82 ezer útlevelet adtak ki kárpátaljai 
lakosoknak az egy évvel korábbi 55,5 
ezerrel szemben. Közlése szerint gye-
rekútlevelet 2014-ben 12 ezer kiskorú, 
személyi igazolványt pedig 27 ezer 
nagykorúvá vált személy kapott az uk-
rajnai megyében.

A migrációs hivatal arról is tájékoz-
tatott, hogy tavaly Kárpátalján 294-en 
folyamodtak ukrán állampolgárságért, 
míg a megyébôl 976 helyi lakos köl-
tözött külföldre. A közlemény szerint a 
kárpátaljai kivándorlók zömének leg-
kedveltebb célországa 2014-ben is 
Magyarország és Csehország volt (a 
korábbi években a Kárpátaljáról kül-
földre költözôk egyharmada --– a mig-
rációs hivatal korábbi adatai szerint a 
2007–2013-as idôszakban összesen 
1068, nagyobbrészt aktív korban lévô 
személy -– Magyarországon telepedett 
le).

A tanácskozáson elhangzott, hogy 
meg kell szigorítani a külföldiek Uk-
rajna területén való tartózkodásának 
és mozgásának az ellenôrzését. Mint 
közölték, 2014-ben Kárpátalján 953 
külföldi állampolgár szerepelt a mig-
rációs fôosztály nyilvántartásában, és 
a rendvédelmi szervek, valamint a ha-
tárôrség 128 illegális migránst fülelt le 
a megye területén.
Ihor Mihajlisin arra utasította az 

irányítása alá tartozó fôosztály mun-
katársait, hogy dolgozzanak ki intézke-
déscsomagot az illegális migráció 
ellen és a migrációs törvényeket meg-
szegôkkel szemben.

* * *
Venezuela, a világ tizedik legnagyobb 

olajtermelôje, amely nem mellesleg 
kôolajtartalékai alapján is az élvonalba 
tartozik, a csôd szélén tántorog. Az 
infláció elszabadult, az egyoldalú 
olajexportra épülô gazdaság a zuhanó 
árak miatt padlót fogott. A központi 
árszabályozás miatt még az alapvetô 
élelmiszerekbôl is hiány van, a sorban 
állások a mindennapok részeivé vál-
tak. Az elnök az ellenzéket és a nagy-
vállalatokat hibáztatja. Az elégedet-
lenség folyamatosan nô, Maduro 
népszerûsége a mélyponton. Az év vé-
gén parlamenti választások lesznek, a 
kérdés, hogy addig kihúzza-e az or-
szág. 

Nagy várakozás elôzte meg Nicolas 
Maduro elnök parlamenti évértékelô 
beszédét. A három órás szónoklat a 
megszokott retorikai fordulatokat tar-
talmazta. Az elnök most is a hatalma 
ellen összeesküvôket, a nagyvállalato-
kat, az ellenzéket és az Egyesült Álla-
mokat vádolta a gazdasági bajokért. 
De amíg pár hete még azt nyilatkozta, 
hogy a tüntetések és a „gazdasági há-

ború ellenére” a mutatók javultak, ad-
dig mostani beszédében már elismerte, 
hogy 2,8 százalékkal csökkent a kibo-
csátás és az infláció is 60 százalék fe-
lett van.

Maduro a gazdasági problémák elle-
nére további kiadásnövelô intézkedé-
seket jelentett be, a bérek, a nyugdíjak 
és ösztöndíjak emelését és a szegények 
számára 400 ezer új lakást ígért. Az 
elnök beismerte, hogy torz a jelenlegi 
üzemanyag-támogatási rendszer és az 
árak emelését is kilátásba helyezte, 
igaz nagyon óvatosan fogalmazott: 
„Keresztre feszíthetnek, megölhetnek, 
de az üzemanyagárak torzak. Az idô 
elérkezett, hogy még ebben az évben 
megcsináljuk. Vállalom a felelôsséget 
és a bírálatokat” --- fogalmazott.

A pénzromlást a kormány lépései 
sem tudták letörni. Pedig találékony-
ságban nincs hiány Caracasban: az 
árak befagyasztása és a külföldi cégek 
által megkeresett pénz kivitelének ti-
lalma mellett olyan sajátos intézkedé-
seket is hoztak az utóbbi hónapokban, 
mint a vásárlásnál kötelezô ujjle-
nyomat-azonosítás, vagy az, hogy 
sötétedés után lezárták a kolumbiai 
határt, így próbálva megakadályozni a 
két ország közötti csempészetet.

A központi támogatások miatt a vilá-
gon Venezuelában az egyik legolcsóbb 
a benzin ára, literenként 2 centbe, 
nagyjából 5-6 forintba kerül. Elemzôk 
szerint az ország évente 12 milliárd 
dollárt költ állami támogatásra, ami 
hosszabb távon fenntarthatatlan. A 
szubvenciók mérséklésével azonban 
óvatosan kell bánni, 1989-ben halálos 
áldozatokat is követelt egy a benzinár-
emelés elleni tömegmegmozdulás.

Az elnök változtatásokat jelentett be 
az árfolyamrendszerben, lényegében 
újabb leértékelést jelentett be. A 
rendszert sokan a gazdasági bajok 
egyik forrásának tekintik. Venezuelá-
ban 2003 óta állami felügyelet alatt 
van a devizapiac, csak az államtól le-
het dollárt vásárolni. A hivatalos 
átváltási árfolyamon nem változtatnak, 
ez 6,30 bolívar marad, ez az alapvetô 
élelmiszerekre és gyógyszerekre ter-
jed ki. Összehasonlításképp, a fekete-
piacon egy dollárért több mint 100 bo-
lívárt adnak. Magánszemélyek és a 
vállalatok aukciókon vehettek már ed-
dig is dollárt a hivatalos árfolyam kö-
zel kétszereséért. Egy harmadik át-
váltási árfolyamot is meghatároztak, 
amellyel a feketepiac korlátázását re-
mélik. Elemzôk azonban továbbra is 
túlértékeltnek tartják a nemzeti fize-
tôeszközt és gyorsuló inflációra, vala-
mint egyes alapélelmiszerek hiányá-
nak folytatódására számítanak

Venezuela a dél-amerikai térség leg-
nagyobb olajtermelôje. Exportjának 
95 százalékát az olaj teszi ki, így a 
költségvetési bevételek szinte teljes 
egészben az fekete arany kereskedel-
mébôl származik.

A költségvetés tervezésekor 100 dol-
láros olajárakkal számoltak, az olajá-
rak viszont 2014 közepe óta a felére 
csökkentek. Venezuela azon kevés or-
szágok közé tartozik, amely a tartósan 
magas olajárak idején sem tudott 
jelentôs devizatartalékokat felhalmoz-
ni, sôt a költségvetési hiány és az ál-
lamadósság is emelkedett, utóbbi 100 
milliárd dollár fölé. A The Economist 
elemzése szerint idén 10 milliárd dol-
lár kifizetése terheli a költségvetést, 
amely ismét jelentôs hiánnyal zárhat.

De nem csak az árzuhanás okoz prob-

lémát, hanem a termelés visszaesése. 
A 90-es években a napi kitermelés 3,3 
millió hordó volt, ami 2,6 millióra 
esett. Hugo Chavez elnök ideje alatt a 
külföldi cégeket elüldözték, államo-
sították az olajszektort. Az évek során 
elmaradtak a befektetések, a pénzt 
inkább szociális kiadásokra költötték, 
de a bolívári szocializmus megszilár-
dítása is nyelte a forrásokat és most a 
rendszer recseg-ropog, elemzôk sze-
rint változás nélkül hamarosan az ösz-
szeomlás fenyegeti.

A csôdkockázat valószínûsége Vene-
zuelában a legmagasabb a londoni S&P 
Capital IQ listája alapján. A jövô évi 
kilátások sem túl rózsásak. Az IMF hét 
százalékos visszaeséssel számol. 

Az ország gazdasági helyzete már 
szociális válsággal fenyeget. Már az 
alapvetô élelmiszerekbôl is egyre na-
gyobb hiány van. Az emberek órákat 
állnak sorba tejért, kenyérért, nem is 
beszélve a mindennapi élethez szük-
séges olyan termékekrôl, mint a 
gyógyszerek vagy a pelenkához. Sokan 
a közösségi médián keresztül, az inter-
neten jutnak hozzá ezekhez a termé-
kekhez.

Helyi beszámolók szerint megjelen-
tek a „bérsorbanállok”, akik a vagyo-
nosabb polgárok helyett vállaljak a 
megpróbáltatásokat. A kormány lépé-
seket tett ennek korlátozására. Valahol 
betiltották az éjjeli sorban állást, más-
hol számokat kapnak a kezükre az em-
berek. Az állami kézben lévô boltok 
sokszor a vevôk személyi igazolvány-
számuk alapján válogatják ki, hogy ki, 
mikor vásárolhat. Ha érkezik áru, de 
sokszor fél órán belül is elfogynak a 
keresett termékek, így kezdôdhet min-
den újból. A kormány tavaly az elekt-
ronikai és ruházati termékekre is ki-
terjesztette a központi árazást.

A határmenti vidékeken az emberek 
csempészetbôl próbálnak megélni. El-
sôsorban az üzemanyagok árkülönb-
ségébôl profitálnak, de a többi alapvetô 
élelmiszerrel is csencselnek, már ha 
egyáltalán hozzájutnak, akkor azt 
Kolumbiában, vagy Brazíliában adják 
el. Bár a mindennapok részévé vált a 
hiánygazdaság, az állami médiából 
ebbôl keveset tudhatnak az emberek. 
Még 2013 végén az utolsó független 
televízió adót a Globovisión is a kor-
mányhoz közeli üzletemberek kezébe 
került. A gazdaság mélyrepülése azon-
ban az elnök népszerûségét is megté-
pázta. Amíg 2013 végén népszerûségi 
indexe még 60 százalékon állt, jelenleg 
mélyponton, 22 százalékra apadt.

Az elmúlt év a gazdasági problémák 
mélyülése mellett fordulatot jelentett 
abban az értelemben is, hogy az elnök 
növekvô lakosság elégedetlenséggel is 
szembe kellett nézni. A korrupció, a 
romló közbiztonság és az elhibázott 
gazdaságpolitika ellen tömegtünteté-
sek kezdôdtek 2014 februárjában. A 

többtucatnyi halottat és több száz se-
besültet követelô, hónapokon át tartó 
demonstrációk beszüntetése céljából a 
kormány párbeszédet kezdett az ellen-
zékkel, amelynek jó esélye van arra, 
hogy megnyerje az év végi parlamenti 
választásokat.
Kína dobhat mentôövet
A venezuelai olaj fô vásárlója Kína, 

így nem volt meglepô, hogy Maduro 
év elején a legnagyobb olajtermelô 
országokat érintô két hetes útja során 
Pekingbe is ellátogatott. Vendéglátóitól 
újabb hiteleket szeretett volna kérni, 
illetve meggyôzni az olajtermelô or-
szágokat, hogy mûködjenek együtt az 
olaj áresésének megfékezésében, de 
ebben nem sikerült eredményt elérni. 
Egyedül Pekingben kapott ígéretet 20 
milliárd dolláros pénzügyi támogatás-
ra. Ennek részeként elsôsorban lakás-
építési, technológiai fejlesztési, ener-
giaipari és infrastruktúra fejlesztési 
projektetek fognak finanszírozni.

Kína 2007 óta 45 milliárd dollárt hitelt 
biztosított Caracasnak, ebbôl 30 mil-
liárd dollárt olajban fizettek vissza. 
Kína pénzügyi segítsége nélkül az or-
szág már akár 2015 végén csôdbe me-
het –-- nyilatkozták a CNBC gazdasági 
hírcsatornának elemzôk. A dél-ame-
rikai ország csôdje nem érdeke Pe-
kingnek, de ha pénzügyi mentôövet 
kell dobni az országnak, akkor annak 
meg fogják kérni az árát –-- vélik.

* * *
Oroszország és Kanada után Dánia is 

igényt tart az Északi-sarkvidékre, 
illetve az Arktisz alatt rejtôzô ásványi 
kincsekre. Az ország külügyminisztere 
a napokban terjeszti be hivatalosan 
igényét az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének illetékes bizottságához.
Martin Lidegaard földrajzi tényre 

alapozza, hogy Dánia jogot formál az 
Északi-sarkvidékre: Grönlandot --- 
amely dán terület --- kontinentális ta-
lapzat köti össze az Északi-tenger fe-
nekén a pólussal.

Az Arktiszt övezô öt országból --- 
Dánia, Kanada, Oroszország, Norvégia 
és az Egyesült Államok --- eddig az 
utóbbi kettô még nem tudatta, hogy 
igényt tartana a pólus 895 ezer négy-
zetkilométeres vidékére. 2008-ban az 
öt ország megegyezett abban, hogy a 
területrôl döntsön az ENSZ, ha pedig 
viták merülnének fel, azt az érintett 
államok egymással, kétoldalúan ren-
dezzék.

Becslések szerint az Arktisz alatt rej-
tôzik a Föld eddig még fel nem fedezett 
kôolajkészletének 13 százaléka, az 
érintetlen földgázkincsnek pedig a 30 
százaléka. A Föld légkörének általános 
felmelegedése következtében a sark-
vidék jégburka vékonyodik, aminek 
révén könnyebbé válik az energiahor-
dozók felszínre hozatala, emellett pe-
dig új hajózási útvonalak is megnyíl-
hatnak a jégtakaró zsugorodása miatt.

KERTES HÁZ FÓTON,

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

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

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

Attila: 0419 328-555 (Melbourne)
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1458 január 24-én a rákosi rendi 
országgyûlés Pest és Buda között, a 
Duna jegén királlyá választotta Hu-
nyadi Mátyást, a középkori magyar 
történelem egyik legjelentôsebb ural-
kodóját.

Humanista törökverô sarj
Mátyás 1443 február 23-án Kolozs-

váron látta meg a napvilágot a Magyar 
Királyság egyik legjelentôsebb had-
vezére, Hunyadi János, és Szilágyi 
Erzsébet fiaként. Gyermekéveit a 
vajdahunyadi várkastélyban töltötte, 
ahol tanítójától, Vitéz János váradi 
püspöktôl a késôbbi életútját is meg-
határozó humanista szellemû neve-
lésben részesült.

Mátyás orvostudományt, egyházi és 
államjogot, bölcseletet, valamint mû-
vészeti ismereteket és latin nyelvet 
tanult, de emellett elsajátította a lovagi 
harcmûvészet fortélyait is.

Az ország egyik legbefolyásosabb 
nagybirtokos családjának életében a 
családfô, a nándorfehérvári gyôztes, 
Hunyadi János 1456 augusztus 11-én 
bekövetkezett halála komoly változást 
hozott. Hunyadi János halála után a 
Habsburg család sarja, V. László ki-
rály közeli hívét és rokonát, Cillei 
Ulrikot nevezte ki országos fôkapi-
tánynak. Cillei azonban elôdjével 
szemben a hatalmát nem a fenyegetô 
török veszély megfékezésére, hanem 
a Hunyadi család ---- az ország leg-
gazdagabb birtokos famíliája --– meg-
sarcolására igyekezett felhasználni.

den, a Hunyadiak birtokában lévô ki-
rályi erôsséget és jövedelmet, köztük 
Nándorfehérvárt is, adja át részére.

Amikor 1456 végén V. László és Cillei 
Ulrik látogatást tett Nándorfehérváron, 
hogy tovább puhítsák a makacs Hu-

nyadiakat, a tanácskozás hevében Cil-
lei kardot rántott Hunyadi Lászlóra, 
aki ezen feldühödve maga is kardjához 
nyúlt, és embereivel lekaszabolta az 
arrogáns fôurat. Az incidenstôl halálra 
rémült király büntetlenséget ígért Hu-

nehéz dolga, a királlyá választott Má-
tyás kikérésével. Nem úgy a III. Fri-
gyes udvarába érkezett magyar fôu-
raknak, akiknek a császár szó szerint 
ajtót mutatott, így dolgavégezetlenül 
érkeztek vissza Budára. Mátyás hely-
zetét az elsô években komolyan meg-
nehezítette, hogy nem koronázták ki-
rállyá, hiszen a magyar közjogi 
felfogás szerint csak az gyakorolhatta 
az összes királyi felségjogot, akit az 
elôírt rendben királlyá választottak, és 
Szent István koronájával meg is koro-
náztak.

III. Frigyes fegyveres erôvel igyeke-
zett nyomatékot adni királyi ambíci-
óinak, azonban a katonai kérdésekben 
és stratégiában igencsak járatos fiatal 
magyar uralkodó 1459 áprilisában 
csúnyán helybenhagyta Habsburg 
haderôt. III. Frigyes látva, hogy nem 
boldogul az ifjú Hunyadival, békét 
ajánlott. 1463 július 19-én ilyen elôz-
mények után került sor a bécsújhelyi 
béke megkötésére.ba tartják az üstökét”, privilégiumaik 

és szinte korlátlan befolyásuk fenn-
tartása érdekében. Sem a fô, sem 
pedig a közrendek nem szerettek vol-
na ismét idegen királyt választani.

A bárói liga jelöltje Garai László ná-
dor volt, ---- de a közrendiek között 
roppant népszerû Hunyadi családnak 
hatalmas patrónusa akadt Mátyás 
anyai nagybátyja, Szilágyi László 
személyében. A Szilágyi-testvérek 
1458 január 12-én Szegeden kiegyeztek 
az ellenjelölt Garaival, így már semmi 
akadálya sem volt Mátyás királlyá vá-
lasztásának. 1458 január 24-én a rákosi 
országgyûlés a Duna-jegén Hunyadi 
Mátyást egyhangú felkiáltással király-
lyá választotta. A lelkesedést nyilván 
jelentôsen fokozta a királyválasztáson 
megjelent Szilágyi László 15 000 fôs 
hadereje is.

Késôn jött koronázás
Noha a rendek Mátyást intronizálták, 

azaz trónra ültették, de megkoronázni 
nem tudták, mivel a Szentkorona III. 
Frigyes német-római császár birtoká-
ban volt, aki, ---- ha már a korona nála 
–-- szintén kacérkodott azzal, hogy ma-
gyar királlyá koronáztassa magát. A 
rendek egy küldöttséget menesztettek 
Prágába Mátyásért, egy másikat pedig 
III. Frigyeshez a Szentkoronáért. Má-
tyás felügyeletét még V. László 
megbízásából Podjebrád György cseh 
kormányzó (késôbbi cseh király) látta 
el.

Podjebrád György jól bánt a fogoly 
Mátyással, és mindig is úgy viselkedett 
vele, mint egy leendô királlyal. A szim-
pátia odáig jutott, hogy lányát, Pod-
jebrád Katalint is feleségül adta az 
ifjabb Hunyadihoz. Ezért a Prágába 
érkezô küldöttségnek nem igazán volt 

557 éve választották királlyá 
Hunyadi Mátyást

Hunyadi László a ravatalon. 
Madarász Viktor festménye

V. László király egykorú 
portréja

Vajdahunyadtól Prágáig
Az apja halála után a család ügyeinek 

irányítását átvevô Hunyadi Lászlót 
Cillei arra akarta rávenni, hogy min- Hunyadi Mátyás portréja a Thúróczi-krónikában

nyadinak, és ezt Temesváron ünne-
pélyes esküvel is megerôsítette. De az 
alattomos Habsburg nem felejtett, és 
esküjét megszegve, az elsô adandó 
alkalommal lefogatta Hunyadi Lászlót, 
és öccsét, Mátyást.

A testvéreket felségsértés vádjával 
halálra ítélték, és Hunyadi Lászlót 
1457-ben Budán lefejezték. A szeszé-
lyes király azonban Mátyáson nem 
hajtatta végre a halálos ítéletet, hanem 
túszként udvarába, Prágába vitette.

Királyválasztás a Duna jegén
V. László 1457 november 23-án várat-

lanul elhunyt. Rebesgetik, hogy meg-
mérgezték, de erre nincs történelmi 
bizonyosság. Mindenestre a király hir-
telen halálával megüresedett a ma-
gyar trón. A bárók olyan, lehetôség 
szerint kevéssé erélyes uralkodót kí-
vántak trónra ültetni, akinek „markuk- Mátyás király szülôháza Kolozsváron

Mátyás portréja

A békeszerzôdéssel III. Frigyes Má-
tyást a „fiává” fogadta, egyben visz-
szaadta a koronázási jelvényeket, 
Mátyás viszont kötelezte magát, hogy 
amennyiben fiú utód nélkül hunyna el, 
úgy a Habsburgok öröklik a koronát. 
Mátyást több mint hat évvel királlyá 
választása után, 1464 március 29-én az 
ôsi koronázó városban, Székesfehér-
váron felkenték, és Szent István koro-
nájával megkoronázták. Uralkodása a 
magyar történelem fényes lapjaira 
tartozik.



AZ ÖRÖM 
ILLAN…

Születésétôl kezdve kora halálra ítél-
tetett, de a Gondviselés az utolsó pilla-
natban megszánta, s engedélyezett 
neki a szép, napfényes világban egy 
rövid, pici évet…

Tavasszal, a kocsiúton szedték föl a 
valahonnan kiesett (kidobott?) gyá-
moltalan, szürke kiscicát, s beadták 
Sophie lányomék kertjébe.

Alig nyílt ki a szeme, örökre elveszí-
tett anyukáját, szomorú nyöszörgéssel 
siratta.

Nagy gond! Mit kell tenni? Hiszen 
nem képes egyedül táplálkozni sem. 

Megkérdezték a hozzájuk járatos ál-
latorvost, aki bébinek való, különleges 
tejport rendelt neki ---- cuclisüvegbôl.

Mindenki simogatta, babusgatta. Az a 
gyanú is fölmerült, hogy elôkelô faj-
macska (karthausi?) lehet, mivel kül-
seje, viselkedése teljesen eltért póri 
rokonaitól: a cirmosoktól, tarkáktól.

* * *
Aztán eljött a nyár. Sophiék el akartak 

utazni a gyerekekkel két hétre, a ten-
gerre. De mit tegyenek kis véden-
cükkel? Igaz, Antonello közelben lakó 
édesanyja minden nap átjárt hozzájuk 
etetni az állatokat, de aztán haza szó-
lították saját teendôi.

 ---- Nem akarsz följönni „babysit-
ternek”?

„aki” már türelmetlenül cibálta a rá-
csot (éjszakára nem mertem kint 
hagyni).

Amint vállamra vettem, hangosan 
dorombolni kezdett.

Eleinte babaeledelt kapott, de aztán 
rendes tejet fölhígítva, melybe piskó-
tát, húskonzervet aprítottam.

Mindezt a konyhában, ahol szólt a 
rádió és magam is reggeliztem.

Aztán ki a szabadba! A nap még nem 
emelkedett magasra. Gyöngyökként 
csillogtatta a harmatcsöppeket.

A cicának fölakasztottam itt is, ott is 
összegyûrt papírdarabokat, amivel el-
játszott. Túl messzire nem merészke-
dett. Ottmaradt a közelemben, s mikor 
elfáradt, vagy elunta a hasztalan igye-
kezetet, fölugrott az ölembe --- aludni. 
Gyöngéden simogattam, s közben arra 
gondoltam, milyen tökéletes, csodála-
tos teremtménye ez a kis állat a Jó-
istennek.

Dajkálás közben régóta tervezett 
önéletrajzom fejezeteit próbáltam pa-
pírra vetni, hogy aztán hazatérve (ren-
geteg teendô szakad mindig a nyakam-
ba; a düledezôben lévô világot is meg 
kell támogatnom!) megint bizonytalan 
idôre abbamaradjon a „nagy mû”.

A sziesztánál a cica megbújt mellet-
tem a díványon, délután pedig, feléled-
ve, elindult bogarakra, lepkékre va-
dászni. (Nem egykönnyen találtam rá 
a bokrok alatt.)

* * *
Két hét után fájdalmas volt a búcsú-

zás. Tudtam, ha visszamegyek Lugá-
nóba, kis barátomat nem fogják többé 
beereszteni a házba. („Macskának az 
udvaron a helye!” --- ami igaz is, de a 
többiek eleve kint nevelkedtek, nem 
kényeztette el ôket senki.) Lelki sze-
meim elôtt láttam, hogyan fogja két-
ségbeesetten kerülgetni a házat, ka-
parni nyávogva az ajtókat, ablakokat, 
amíg beletörôdik, hogy „családtagból” 
„háziállattá” minôsítették vissza. Ne-
héz lesz megértenie ezt a brutális, ra-
dikális változást.

Látomásként bukkan föl emlékeze-
temben egy csodálatos ôszi délután. 
Minden csupa csillogás, csupa öröm. 
Föllátogattunk Sophiékhoz Scariába. 
A szépen terített asztal körül, a nagy 
zöld ernyô árnyékában üldögéltünk 
beszélgetve. A cica sokáig sétált körü-
löttünk, tûnôdve, hogyan tudna köze-
lebb férkôzni hozzám. Aztán, merészen 
átugorva mindenkin, egyenesen az 
ölembe pottyant, ahol összegömbölyöd-
ve, boldogan szunyókálni kezdett.

---- Micsoda bizalom! Micsoda biza-
lom! ---- ismételgette orvos barátom.

Már akkor bennem volt azonban az 
elôérzet, hogy ez kettônk utolsó, bizal-
mas együttléte.

„Nem fogja megérni a következô 
nyarat!” ---- de én, akkor, a dermesztô 
téli hidegre, a fagyos szélre, hóra gon-
doltam, bár mindezek elôl jó mene-
dékük volt a macskáknak a régi istál-
lóban fölhalmozott szalmabálák között. 
--- A tél azonban elmaradt. Szinte át-
menet nélkül csöppentünk az ôszbôl a 
tavaszba.

* * *
Júniusban, Pestre utazásom elôtt, 

még láttam futólag kis pajtásomat, de 
már nem nagyon emlékezett rám (föl 
sem engedte magát venni). Gyönyörû 
állat lett belôle, fényes, dús, szürke 
bundával.

Visszatértemkor villámcsapásként 
ért a hír, hogy „a cica eltûnt”. Tûvé 
tették érte a környéket, minden ház-
ban érdeklôdtek utána, de hiába. An-
nak, hogy valami állat megtámadta, 
autó elütötte volna --- semmi nyoma.

Eltûnt? --- Ez borzalmasabb, mintha 
azt mondanák róla, hogy „elpusztult”, 
mert hosszú idôre meghagyja az em-
berben a reménnyel vegyes kétsége-
ket: hátha...?

A gyerekek nem szívesen beszélnek 
róla. A szülôk sem. Lehet, hogy ellop-
ták? De milyen elvetemültség kell ah-
hoz, hogy valaki egy kis állatot kisza-
kítson megszokott környezetébôl!

* * *
Pompás nyári reggel van. A virágok 

nyílnak, a világ harsogó üde zöld. A 
kecskék már a lankás domboldalban 
legelésznek, a macskák pedig elnyúl-
va, boldogan sütkéreznek a napon.

Minden, mindenki a helyén van --- 
csak ô hiányzik. Fájdalmasan hiányzik. 
Él-e? Hal-e? Ki tudja.

 „Az öröm illan, ints neki,
 Még visszavillan szép szeme,
 Lágy hangja halkuló zene,
 S lebbennek szôke tincsei.

Itt volt hát? Jaj, nem is hiszem,
 Már oly kusza a tünde rajz,
 Mint visszafénylô kedves arc
 Szétrezgô képe vad vízen.”
--- mondja Tóth Árpád.
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Saáry Éva jegyzeteibôl

 --- De igen. --- kaptam az alkalmon, 
hogy fülledt lugánói lakásomból föl-
költözhetem egy idôre a 800 méter 
magasban, a tó fölött lévô kertes vil-
lába, ahol nem zavar senki, sôt --- 
számomra --- még a telefon sem szól. 
Igaz, nincs kéznél a számítógépem, de 
még nem lettem egészen rabja a mo-
dern technikának. Lúdtollal is tudok 
írni.

Sophiék megnyugodva indultak út-
nak, én meg átvettem a kis árvát.

A hûvös teraszon felállítottam egy 

plasztik asztalt két párnás székkel (az 
egyiket az én, a másikat az ô számá-
ra).

 ---- Nem fogsz félni egyedül a ház-
ban? ---- kérdezgették a szomszédok.

 --- Nem, de ha félnék is… Valahol 
olvastam, hogy „nem az a bátor ember, 
aki nem fél, hanem aki legyôzi a fé-
lelmét.” Különben sem leszek egyedül. 
Itt a cica!

Kialakítottam a napirendemet. Reg-
gel 7-kor, amikor hallottam, hogy 
Giuliana már locsolja a virágokat, kie-
resztettem ketrecébôl kis pajtásomat, 

MI KÖZÖM 
HOZZÁJUK?

Én is csak akkor kezdtem el gondol-
kozni, mikor a cipészüzlet hullámos 
fémredônyén megjelent a feketeke-
retes cédula: „Chiuso per lutto” (halál-
eset miatt zárva).

Egyszerre elfogott a lelkiismeretfur-
dalás, amitôl azóta sem birok szabadul-
ni, hiszen évek hosszú sora óta ismer-
tem a szöghajú, pirospozsgás képû 
fiatalasszonyt ---- aki most kint alussza 
örök álmát a castagnolai temetôben --- 
anélkül, hogy valóban ismertem vol-
na.

Eleinte egy lebontásra ítélt, régi ház 
nedves és hideg pincehelyiségében 
volt a mûhely, aztán egy ugyancsak 
ódon épület földszintjén. Valahányszor 
bementem cipôt javíttatni, a reumájá-
ról panaszkodott.

 ---- Jöjjön ki néha a strandra! --- 
biztattam. --- A napfény, a forró homok 
bizonyára jót tenne!

 ---- Nem tudom itthagyni az üzletet. 
Így is kevés a kereset. Az ebédidô pe-
dig túl rövid. Le sem érdemes vetkôz-
ni.

Unatkozott is gyakran. Mohón ele-
gyedett szóba minden betévedô vevô-
vel. Velem is, de mindig „sok volt a 
dolgom”, siettem, s néhány mondat 
után kurtán-furcsán elköszöntem.

A leeresztett redôny látványa most 
megbánással tölt el: miért nem marad-

tam ott, legalább idônként, hosszasab-
ban? Miért nem érdeklôdtem családi 
problémái iránt? Vajon, mi volt a lel-
kében? Mi foglalkoztatta? Mit szere-
tett? Most már sohasem fogom meg-
tudni.

Sokkal fiatalabb volt nálam, s látszat-
ra a megtestesült egészség. Karácsony 
másnapján kezdett el fejfájásról pa-
naszkodni. Aztán összeesett, bevitték 
a kórházba. Az orvos kinyitotta, majd 
ismét összevarrta a sebet: 

„Nincs mit tenni. Az egész szervezet-
ben elburjánzottak már a rákos daga-
natok.”

Márciusban temették.
* * *

Néha talán szükséges egy ilyen hir-
telen halál figyelmeztetôül, hogy meg-
álljunk a rohanásban, hogy az élet 
esendô voltára és --- mulasztásainkra 
eszméljünk.

Caffi asszony esete óta más szemmel 
nézem az „idegen” embereket.

Több mint negyven esztendeje lakom 
itt, Lugánó „Cassarate” nevû kerületé-
ben. Látásból mindenkit ismerek. Lá-
tásból mindenki ismer. Soknak köszö-
nök is az utcán, s ha véletlenül egy más 
kantonban találkozunk, megörülünk 
egymásnak.
Nem árt egy kis számvetés!
A szomszédos Cooperatíva vezetôje 

mûvészettörténetet tanult az egyete-
men. Ki tudja, miért és hogyan került 
egy fûszerüzlet élére?

Heidy Rusch, a fodrásznöm, késmár-
ki szlovák. Az apja, negyvenévesen, 
eltûnt az orosz fronton, négy árvát 
hagyva maga után. Anyja nemrég, 
Németországban szenderült örök nyu-
galomra. Férje, közös gyermekük ha-
lála után --- elhagyta. Most magányosan 
él. Kedves angóra macskája is leesett 
a múltkoriban az ötödik emeleti er-
kélyrôl, nyakát törte.

Háziorvosunk, Beretta-Piccoli Fran-
cesco, fiatal volt még, mikor idekerül-
tünk (csecsemôkorukban kezdtem 
hozzá vinni a lányaimat). Most fáradt, 
remegô kezû öregember, aki borostás 
állal ül nyáron a rendelôben.

 --- Nincs már lelkierôm az utazga-
táshoz. ---- panaszolja. ---- Szeretném 
idehaza tölteni a szabadságomat, ker-
tészkedni, olvasgatni, de nem lehet, 
mert ha látják, hogy itthon vagyok, 
állandóan zavarnak.

Mi lett Hürlimann fényképész elvált 
feleségével és két növendék lányával? 
Évek óta nem láttam egyiket sem. Ho-
vá lettek? Fájlalja-e a hiányukat?

Pissoglio nevû olasztanárnôm férjét 
már vagy ötödször operálták gége-
rákkal. Tíz év óta nem tud beszélni, s 
ezért szégyenkezve, messze elkerüli 
az embereket. Mindenki kínos zavart 
érez vele szemben, hiszen mit lehet 
ilyen esetben mondani? Létezik egyál-
talán hatásos vigasztaló szó?

Bernardinelli Luigi százszázalékig 
olasz, de Orosházán született, és oda 

vágyik vissza. Szeretne hazamenni 
„legalább meghalni”, de nem lehet, 
mert fogva tartják a kötelezettségei. 
Pedig nincs itt senkije!

És mi van „signorina Meier”-el, aki 
lelkiismeretesen táplálta a környék 
összes kóbor macskáit? Vénkisasszony 
volt, kissé kacskalábú, de okos és na-
gyon mûvelt. Itt-tartózkodásom elején 
minden ügyes-bajos dolgommal hozzá 
fordultam. Most kéthónaponként, 
tüdô-vizenyôvel viszik kórházba.

* * *
Véletlen-e vajon, ahogyan egy falu-

ban, egy városrészben, egy munkahe-
lyen összekerülnek az emberek? Vagy 
valamilyen megfoghatatlan, „miszti-
kus” kapcsolat van közöttük??

Minden társadalmi közösség háló. A 
csomóknak, a szálaknak egymást kell 
tartaniuk, s ha valahol szakadás ke-
letkezik, az egész bomlásnak indul.

Lelki szemeim elôtt most már örökre 
ott fog lebegni a leeresztett redôny, a 
„chiuso per lutto”-fölírással. Hiába 
nyitották ki újra (mintha mi sem tör-
tént volna) a boltot. Hiába indult meg 
ismét, vidám nyári pezsgéssel, az élet.

Mi közöm, mi közünk a körülöttünk 
élô emberekhez?

Takarítóasszonyommal, az Olaszor-
szágból átjáró Irénével is figyelmeseb-
ben, hosszasabban fogok ezentúl be-
szélgetni.

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 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015 február 8-án vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

Minden kedden 12 órától Bibliaóra, 
mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 
2015. február, 8-án vasárnap de. 11.30 órakor 

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

Strathfield
ADELAIDE (SA) 

2015. február 8-án vasárnap de. 11 órakor 
  ISTENTISZTELET 

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

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

 BRISBANE (QLD) 
2015. február  8-án de.11. órakor  

 ISTENTISZTELET   
Istentisztelet után ebéd vasárnaponként

a Marsdeni magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015.

Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaór
 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. február 8-án de. 11.30 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,

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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). 

Karácsonyi gyülekezet
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Gyöngyöstábor
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Atyimás Erzsébet 
decemberi jegyzete

December 7
Mikulás Piknik
2011 óta, amióta kimaradtam a sze-

repbôl, hogy milyen szerepbôl?, hát a 
harminc évi igazgató/rendezô/önkén-
tes-munkás szerepbôl, azóta köny-
nyebben kellene vennem, tehát nem 
izgulni, az ilyen rendezvények sikerén 
mint a „Mikulás Piknik”, de lehet az 
bármilyen rendezvény, nem megy. Az 
érzelmeket nagyon nehéz véka alá 
rejteni. Hogy miért így kezdem a be-
számolómat? Elmondom. Vasárnap, 
december hetedikén, reggel esô kopo-
gására ébredtem. Elsô gondolat, mi 
lesz a sok étellel amit már elôzô nap 

KRÓNIKA
elkészítettek? És a hosszú évek ta-
pasztalatain keresztûl jött az elhatá-
rozás, sietni kell, mert  ha nem jönnek 
el a várt vendégek az elôkészitett ételt 
meg kell *vásárolni. Igy volt ez máskor 
is hasonló helyzetekben. Nagyon rövid 
idôn belül, kiváncsi izgalommal lép-
tem át a Melbournei Magyar Központ 
nagytermének küszöbét. Ekkor az 
még üres leterített asztalok várták a 
vendégeket, csak a rendezôk sürögtek/
forogtak, ôk is nagyon izgultak. Mire 
elkészült az ebéd, az idônként zuhogó 
esô ellenére, megtelt a terem is, ha 
nem is annyira mint ahogy a rende-
zôség számított, de megtelt. Mivel, 
hogy korábban érkeztem így volt 

alkalmam megfigyelni, hogy mennyire 
változik a közösségünk. Valamikor, jó 
idô esetén, már a szentmise után meg-
telt az ételkiadó helyiségek körüli 
rész, keresve az árnyékot, vagy rossz 
idô esetén a teremben foglalták el he-
lyeiket, beszélgetve várták az ebédet. 
Mostanában, különösen ez alkalommal, 
délre érkeztek a családok. Ôk már 
nem várakoznak, hanem a meghirde-
tett idôpontban érkeznek. Legtöbb 
családban két-három nemzedék jön 
egyszerre. A már több mint ötven év 
megváltoztatta a családok összetételét. 
Az ezekilencszázötvenhat utáni kiván-
dorlók között vannak szerencsések 
akiknek a sors megadta, hogy még a 
dédunokáikkal is együtt ünnepelhet-
nek. A közösségünk színes szöttese 
más mintára változik azzal, hogy az 
idôsek elmennek a fiatalok a második 
vagy harmadik nemzedékek nagy ré-
sze már nem igényeli a magyar közös-
ségi életet, mint szüleik, nagyszüleik, 
tehát ezáltal fogyatkozik a létszám 
annak ellenére, hogy van több család 
akik a „nyolcvanasok” és azutáni évek 
kivándorlói, akik valamennyire pótol-
ják a hiányt.

A rossz idô ellenére, a nap jól végzô-
dött. Ebéd után a gyereksereg választ-
hatott, hogy ki milyen tevékenységben 
vesz részt, mert mielôtt még megér-
kezett a „Mikulásbácsi” következôk 
között válogathattak. Volt hüllô simo-
gatásra lehetôség, melyhey a gyerekek 
vonzódtak a felnôttek viszont irtózva 
tartózkodtak. A gyerekeket, Magyar-
országról Boka Gábor mesemondó, 
színmûvész, mesejátékkal szórakoz-
tatta, melyhez a zenei aláfestést  Reg-
ge Samuel Szaxofon játékával adta. 
Ezután, az esô megálltával, kezdôdött 
a már hagyományos „Mini Olimpia”, 
amit ez alkalommal is Burai Gyula és 
segédei, a szokásos szakértelemmel 
vezettek le. Az örömittas nyertesek, 
büszkén mutogatták érmeiket min-
denkinek, aki rájuk figyelt. Ezután 
nemsokára megérkezett a rendezvény 
fénypontja a „Mikulásbácsi” , akit a 
gyerek sereg nagy örömmel fogadott. 
Jó volt látni a megilletôdött, boldog ar-
cokat, miután beszéltek a „Mikulásbá-
csival” és ajándékjaikat  szemlélgetté
k.

Ezzel a rendezvény végetért, ha nem 
is volt annyi vendég mint amire számí-
tottak a nap jóra fordult és ekkora már 
csak a megmaradt étel eladása követ-
kezett. Sokan megvásároltuk a más-
napi ebédre valót. Tehát a reggeli 

János is e szavakkal köszöntötte az 
ünneplô közönséget. Megnyitó beszé-
dének, ami a Karácsonyi ünnepkörröl 
szólt, befejezô mondata így szólt:
„Dícsôsség az Istennek, békesség és 
szeretet egymás között.” Az evangé-
liumot a Károlyi Bibliából dr Kósa 
Géza olvasta fel. Elénekeltük a leg-
népszerûbb karácsonyi énekeket és 
ezek közé, mint egy vegyes kerti/réti 
virágcsokorban, halhattuk, láthattuk a 
Magyar Nyelv Iskola, Kultúr Kör, 
Cserkészek  és az Óvodás növendékek 
betlehemes játékát és a mai, nekünk 
idôseknek, modern karácsonyi éne-
keket, szavalatokat. Az idén is volt 
pénz gyôjtés, melynek összegét a Reg-
num Szövetkezet a Szent István Öku-
menikus Templom fenntartására for-
dítja. Befejezésül közösen énekeltük a 
népszerû „Csendes éj”-t, miután Ba-
kos János a Melbournei-i Magyar 
Központ Igazgatói nevében köszönetet 
mondott a rendezôknek, tanítóknak, 
szereplôknek és Kellemes Ünnepeket 
kivánt a mindenkinek. A mûsor a Him-
nusz eléneklésével ért véget.

Köszönet a rendezôknek és munka-
társaiknak, de különös kiemelt dícsé-
retet és elismerést érdemelnek a Ta-
nítók, mert nélkülük nem volna nívós 
mûsor. Még dícséretet érdemelnek a 
szülôk, nagyszülôk, hogy a mindennapi 
nehézségek és sokszor a távolság elle-
nére is, gyerekeiket rendszeresen 
hozzák a Magyar Nyelv Iskolába, 
Cserkészetre és Óvodába és megsze-
rettetik velük a magyar nyelvet, kul-
túrát.

December 31
Szilveszter
Közel kétszáz ötvenen búcsúztatták 

az Ó-évet és köszöntötték 2015-ös 
Újévet a Melbourne-i Magyar Központ 
Ifjúsági termében. Jó hangulatról a 
„Los Trios” együttes gondoskodott. Az 
est hangulatáról a vélemények osz-
tottak, „kinek a pap, kinek a felesége”. 
A mai világban elfeledjük, hogy a jó-
kedvet nem más teremti meg ré-
szünkre, hanem magunkból kell, hogy 
elôjöjjön. Ma már, a legnagyobb jóin-
dulat mellett is nagyon nehéz egyál-
talán jót rendezni, tenni mivel sok 
jóban van/volt részünk. De azért éj-
félre megjött a hangulat és a megje-
lentek együttesen ünnepelték a Szil-
vesztert, köszöntötték az Újévet. A 
Himnuszt követôen elhangzott jó kí-
vánságokat megerôsítve, „Boldog Új-
esztendôt”, jó egészséget  kivánunk!
Köszönet azoknak akik ilyenkor is 

helytállnak és a siker érdekében 
mindent megtesznek.

Kezdôdik az új tanév 
a Melbourne-i magyar nyelviskolában

Iskolánk sikeresen zárta a 2014-es tanévet. Megünnepeltük az elmúlt év 
folyamán az anyák és apák napját, novemberben elballagtak az érettségizôk, 
majd a karácsonyi ünnepségünkkel diákjaink felléptek a Magyar Ház keretén 
belül megrendezett Gyertyafényes esten is.

Dicséretre méltó a szülôk és diákok hozzáállása az iskolánkhoz, a magyar 
nyelv tanulásához és ápolásához. Köszönjük a szülôknek és tanárainknak a fá-
radhatatlan segítségüket és munkájukat, nélkülük nem létezhetne ez a magyar 
iskola. Idén február hetedikén, szombaton kezdjük a tanítást a megszokott 
idôben reggel fél tízkor.

Három csoportot indítunk korosztálynak megfelelôen, külön tanulnak a felnôt-
tek. Lehet iratkozni az érettségizô osztályba is, és itt szeretném megemlíteni, 
hogy diákjaink jó eredményeket értek el az érettségi vizsgákon az évek folyamán.

Szeretettel várunk ebben az évben is minden régi és új diákot.
Gábor Anna Mária

Szabó Mária

nagy izgalom, részemrôl, talán hiába 
volt, mert mint ahogy a közmondás is 
mondja: Borúra derû!

Köszönet a rendezôknek, az önkén-
teseknek és mindenkinek aki eljött, 
része volt a 2014 december7.-én tartott 
”Mikulás pikniknek” és emlékeik közé 
ezt a napot is beirhatják. 

Ugyanis, a MMK nem egy vendéglô, 
ahol másnap ellehet adni az ételt, 
tárolási lehetôség is korlátozott és a 
rendezvények közötti idô hol hosszabb-
rövidebb. Ezért, hogy a közösség pénz-
tárcájában ne essen kár, a megmaradt 
ételt amit már nem tudtak eladni, az 
elôkészítôk vették meg. Régi szép 
idôk!

December 12
Igazgatói vacsora a Korona Csár-

dában.
A Központ vezetôsége vacsorára egy-

begyülve zárja az évet és erre mint 
minden évben 2014-ben is sor került. 
Ez az az alkalom amikor az Igazgatók 
vannak ünnepelve.

Miután az egybegyültek elfogyasz-
tották a finom vacsorát Marót Márta 
dícsérô szavakkal üdvözölte Igazgató-
társait és partnerjaikat, az új Igazga-
tóknak, Balázs Delinke, Balázs 
Imre, jó együttmûködést kivánt és 
megköszönte a lemondott Igazgatók-
nak, Padányi Gyöngyvér, Szetey 
István, Tóth János, Vetô Olga, Vetô 
Tibor, értékes munkájukat melyért 
mindegyiknek egy-egy virágcsokrot 
vagy egy üveg bort nyújtott át. Vetô 
házaspárt külön kiemelte a több mint 
harminc éves munkájukért. Bemutatta 
Szalkai Borbálát is aki a teremkiadást 
intézi. Befejezôûl mindenkinek kelle-
mes Ünnepeket kívánt és hozzátette, 
hogy 2014-ben még két rendezvény 
van ahol helyt kell állni, a Gyertyafé-
nyes est és a Szilveszter. Ezután egy-
másközötti beszélgetéseket követôen, 
egymásnak jót kivánva, a társaság 
lassan elhagyta az ünnep szinhelyét.

December 21
Gyertyafényes est
Az idén is karácsonyi díszbe öltöz-

tetett terem várta az ünneplô közön-
séget. A színpadon csillogó karácsony-
fa, a terem díszei is, ünnepi hangulatot 
sugároztak, mely hangulat a terembe 
lépôre is átszállt. Az elôcsarnokban a 
Regnum Szövetkezet hölgyei sütemé-
nyeket árultak és nemcsak a díszítés 
hanem a sütemény illat is karácsonyra 
emlékeztetett. A karácsony ünnepének 
az érzése/hangulata , ha engedjük, a 
lelkünkig hatol.
„Áldás, békesség! Dicsértessék a 

Jézus Krisztus!” Krisztus követôi is 
igy köszöntötték egymást és Dabasy 
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SPORT
Férfit vert az olimpiai 
aranyért --- százéves 

lenne Csák Ibolya
Száz éve, 1915. január 6-án született 

Csák Ibolya. Ô a magyar atlétika elsô 
nôi olimpiai aranyérmese, az 1936-os 
berlini olimpián nyert. A vert mezôny-
ben akadt egy férfi is.

Csák Ibolya saját elmondása szerint 
virgonc kislány volt, nyolcévesen, pél-
dául, nyaralás közben teniszezgetett, 
de az igazi szórakozása az volt, amikor 
esténként a megeresztett hálót ugrálta 
át.
Olyat dobbantott, hogy tíz centit 

süllyedt a talaj
Sportpályafutása tornászként indult, 

tizenöt évesen lett a Nemzeti Torna-
egylet versenyzôje. 1933-ban, az atlé-
tikai osztály megalakulásakor váltott 
sportágat, és rögtön elsô versenyén 
akkor nagyon jónak számító 135 centit 
ugrott, úgy, hogy a fûrészporral fel-
szórt teremben a talaj dobbantáskor 
tíz centit süllyedt alatta.

A harmadik viadalán már beállította 
a 149 centiméteres magyar csúcsot --- 
a léc elvileg 150 centire volt feltéve, de 
a bírák hosszas méricskélés után csak csúcsbeállítást hoztak ki az újonc ver-

senyzônek.
„Az elsô országos csúcsomat 1933-

ban, szeptemberben ugrottam. Százöt-
ven centiméterrel próbálkoztam, és 
nagyon örültem, hogy átvittem a lécet. 
Az utánmérésnél azonban kiderült, 
hogy nem megjavítottam, csak beállí-
tottam Vértessy Katalin 149 centis 
rekordját. Kati így is duzzogott egy 
kicsit, elôször nem is gratulált, de az-
tán nagyon jó barátnôk lettünk. Sokat 
utaztunk együtt versenyekre” --- emlé-
kezett vissza késôbb a történtekre 
Csák.
Egyedüli nôként a csapatban
Felkészülésének irányítását ezután 

vette át Balogh Lajos távolugró baj-
nok, ô tanította meg az akkoriban 
kedvelt Porter-stílusra, ami különbö-
zött az angolok által favorizált átlépôs 
stílustól --- a magasugrás ma ismert 
formája csak 1968-ban jelent meg.

Csák Ibolya hároméves versenyzôi 
múlttal került be az 1936-os berlini 
olimpiára utazó csapatba. A válogató-
versenyen, amelyet egy futballmér-
kôzés szünetében rendeztek, majdnem 
húsz centiméterrel verte riválisait, és 
csak négy centiméterrel maradt el a 
világcsúcstól. Az atlétikai csapatban ô 
volt az egyetlen nô, ráadásul az edzôje 
sem kísérhette el, a felkészülést az 

edzésterv alapján Berlinben, egyedül 
fejezte be.
Furcsa olimpiai arany 
A magasugróversenyt 1936. augusz-

tus 9-én rendezték. Csák Ibolyát na-
gyon feldobta, hogy a gyorsúszó Csík 
Ferenc néhány órával korábban le-
gyôzte a verhetetlennek hitt japánokat. 
Nôi magasugrásban 17 versenyzô állt 
rajthoz, a nagy esélyes az angol Do-
rothy Odam volt, aki 165 centimé-
terrel a világcsúcsot is tartotta.

A végén Csák, Odam és a német 
Elfriede Kaun maradt versenyben: a 
160 centimétert mindhárman átug-
rották, de a 162 centi egyiküknek sem 
sikerült. Az akkori szabályok szerint a 
teljesített magasságnál a kísérletek 
számát nem vették tekintetbe, így a 
holtversenyt új ugrással döntötték el. 
A 162 centit negyedik kísérletre Csák 
Ibolya átvitte, a többiek leverték a 
lécet, így övé lett az aranyérem (bár a 
hivatalos eredménye a 160 centi ma-
radt).

Érdekesség, hogy a vert mezônyben, 
a negyedik helyen végzett a német 
Dora Ratjen, akirôl késôbb bebizo-
nyosodott, hogy valójában férfi --- igaz, 
állítólag nem a csalás szándéka ve-
zette, csak rendellenesen fejlôdtek a 
nemi szervei. Az 1938-as Európa-baj-
nokságot 167 cm-es világcsúcsal még 

megnyerte Csák elôtt, de késôbb disz-
kvalifikáták, azt az aranyat is a ma-
gyar versenyzônô kapta, Dora Ratjen 
pedig Heinrich néven, férfiként élt 
tovább. Nevét végül Heinz Ratjenre 
változtatta.

„Már korábban is éreztük, hogy Rat-
jennel valami nincs rendben, és érde-
kes emlékem is van vele kapcsolatban. 
Egy versenyen a szálláshelyünkön a 
fürdôben zuhanyozófülkék is voltak. 
Az egyik reggel többen is készülôdtünk 
a mosdóban, amikor valaki mély han-
gon ránk köszönt: Guten Morgen! Azt 
a sikoltozást, ami Dora Ratjen miatt 
ott kitört!” --- mesélte riválisáról Csák 
a 2003-ban a Nemzeti Sportnak adott 
interjújában.
24 évig tartotta a magyar csúcsot
A versenyzôk jutalma idehaza ötven 

pengô volt. A siker Csák Ibolya szá-
mára az anyagi biztonságot is jelen-
tette: odahaza várta az értesítés, hogy 
felvették a Nemzeti Bank pénzjegy-
nyomdájába (az állást az olimpia elôtt 
pályázta meg, de akkor elutasították), 
sôt férjét is alkalmazták köztisztvi-
selônek. A versenyzést folytatta, mun-
ka után járt az edzésekre, a férje la-
zította a homokot, hogy puhára essen.

Csák Ibolya veretlenül, kilencszeres 

magyar bajnokként vonult vissza (két-
szer távolugrásban gyôzött), kilenc 
országos rekordot ért el, 164 centimé-
teres eredményét idehaza csak 24 
évvel késôbb, 1962-ben tudták meg-
dönteni.
Csák Ibolya (1915. január 6. --- 

2006. február 9.)
Klubja: Nemzeti Torna Egylet Egyéni 

csúcsa: 164 cm (1938) Legnagyobb 
sikerei: olimpiai bajnok (1936, Berlin); 
Európa-bajnok (1938, Bécs); 9x ma-
gyar bajnok (magas: 1933–1939; távol: 
1937, 1939) Kitüntetései: A halhatat-
lanok klubjának tagja (1993), Mezô 
Ferenc-emlékérem (1994), MOB-ér-
demérem (1994), a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend tisztikeresztje (1995), 
Csik Ferenc-díj (2001), Nemzetközi 
fair play életmûdíj (2005)
A sportolást nagyon fiatalon, 23 

évesen fejezte be, ezután már csa-
ládjának, férjének és két gyerme-
kének élt. Elsô munkahelyérôl 
ment nyugdíjba, de egészen 1992-
ig, 77 éves koráig tovább dolgozott. 
1996-tól már neki is járt az olimpiai 
bajnokokat megilletô járadék, so-
káig ô volt a legidôsebb itthon élô 
olimpiai bajnok. 2006. február 9-
én, 91 éves korában hunyt el.

Miklós Edit csodát tett 
St. Moritzban

Életében elôször egy Világkupa-ver-
senyen is dobogóra állhatott Miklós 
Edit. A magyar síelô a St. Moritzban 
rendezett lesiklóversenyen a harma-
dik lett. Korábban a legjobb Világkupa-
helyezése egy 5. hely volt tavaly Crans 
Montanában.

Miklós mögött olyan világsztárok vé-
geztek a vert mezônyben, mint a szlo-
vén Tina Maze, illetve a két amerikai, 
Lindsey Vonn és Julia Mancuso.

„Hihetetlen érzés harmadiknak lenni. 
Összességében jól sikerült a csúszá-
som, és nagyon boldog vagyok! A pá-
lya felsô részében sikerült jól teljesí-
tenem. Aztán az alsó felében 
veszítettem az idômbôl, de a kiváló 
kezdet a pálya elsô felében elegendô 
volt a 3. helyezéshez. Nem gondoltam, 
hogy összejön, de hittem magamban, 
és sikerült” ---- nyilatkozta Miklós Edit 
a verseny után.

A harmadik hely valamennyi havas 
sportágat tekintve is az eddigi legjobb 
magyar eredmény, a csúcsot eddig a 
snowboardos Gyarmati Anna Világ-
kupa-4. helyezése jelentette.
Kaszó Klára, a Magyar Sí Szövetség 

ügyvezetô elnöke az MTI-nek azt 
mondta, történelmi siker Miklós dobo-
gós helyezése: „Nem is tudok most 
hirtelen mást mondani, mint hogy 
minden olyan támogatónknak, aki hitt 
Editben, nagyon köszönünk mindent, s 
azt hiszem, Edit most ért fel a csúcs-
ra.”

Bogdán volt a Bolton hôse Liverpoolban
A Bolton 0-0-s döntetlent ért el az Anfielden az FA-kupa negyedik fordulójában, 

így újrajátszás dönt majd a Liverpool és a Wanderers között. A meccs hôse a 
boltoniak kapuját védô Bogdán Ádám volt.

A Bolton honlapja szerint elsôsorban Bogdán Ádámnak köszönheti az újra-
játszást a Championshipben szereplô csapat. A mérkôzésrôl szóló tudósításból 
kiderül, hogy Bogdán gyakorlatilag mindent védett: távoli lövést, szöglet utáni 
fejest, sôt a második félidôben az egyedül kilépô Raheem Sterling elé is olyan 
jó ütemben ért ki, hogy ebbôl a ziccerbôl sem lett gól.

A Boltonnak is voltak helyzetei, de végül nem született gól, a két csapat között 
újrajátszás dönt.

A berlini olimpiai nôi magasugró érmesei: 
a gyôztes Csák Ibolya (b), az ezüstérmes Dorothy Odam (j), 

és a harmadik helyezett Elfriede Kaun.

Csak az olimpiai bajnok bírt el velünk az Eb-n
A rövidpályás gyorskorcsolyázók hollandiai Európa-bajnokságán, Dordrecht-

ben férfiváltónk ezüst ---, a nôi bronzérmes lett.
Rosszabbul nem is kezdôdhetett volna számunkra az Eb, hiszen a tavalyi téli 

olimpián hatodik helyezett nôi váltónk egyik oszlopos tagja, Keszler Andrea 
rögtön a nyitó napon, pénteken sípcsonttörést szenvedett. Azóta már meg is 
mûtötték, és azt is „kiharcolta”, hogy vasárnap engedjék ki a jégcsarnokba. Nos, 
érdemes volt kimennie, mert a váltónk 3000 méteren Heidum Bernadett, 
Lajtos Szandra, Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra felállásban is 
felkapaszkodott a dobogóra, harmadik lett. Ami azért is nagy szó, mert Bácskai 
és Jászapáti újonc. Amíg a négyes döntôben az elsô helyért az oroszok és a 
hollandok viaskodtak –-- végül elôbbiek nyertek --–, négyesfogatunk az ola-
szokkal küzdött a bronzéremért, s ezt nagy hajrával szerezte meg. A célban 
kevesebb mint egy tizedmásodperc volt a két váltó között.

Az Eb záró száma a férfiváltók 5000 méteres versenye volt, s itt az olimpiáról 
pechesen lemaradt csapatunkat mindenképpen dobogóra vártuk. A váltónk az 
idei világkupa-sorozatban már ezüstérmes is volt, s Knoch Viktor, Burján 
Csaba, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang összetételben most is a dobogó 
második fokára állhatott. Az Eb-aranyat az olimpiai bajnok oroszok szerezték 
meg 7:04.153 perces idôvel, Knochék 7:04.492-vel lettek ezüst ---, a hollandok 7:
04.850-nel bronzérmesek.

Az egyéni összetettben a férfiaknál Knoch a hetedik, Liu Shaolin a nyolcadik, a 
nôknél Heidum a 17., Jászapáti a 30, helyen végzett.

Fradiszív a szegényekért is dobog
Gera és társai most nem a pályán villogtak, hanem emberségbôl vizsgáztak 

jelesre. A Ferencvárosi Torna Club és az Ökumenikus Segélyszervezet tavaly 
megkötött stratégiai együttmûködésének jegyében újabb közös eseményt 
szerveztek: a sportklub által a közelmúltban gyûjtött nagy mennyiségû 
ruhaadomány után  – a PENSIO Minôségi Közétkeztetés Kft. támogatásával – 
ötszáz rászoruló részére osztottak ebédet a Fradi labdarúgói.

A karitatív eseménybe a 2015-ös évet a társadalmi felelôsségvállalás jegyében 
kezdô FTC egész futballcsapata bekapcsolódott. Többek közt Thomas Doll 
vezetôedzô, Dibusz Dénes, Gera Zoltán, Böde Dániel, az új szerzemények, 
Hajnal Tamás, Varga Roland és a légiósok, például Roland Lamah és Somalia is 
osztotta az ételt.
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Mi hiányzik külföldön a magyarnak?

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Selfnek, 2. Alpár Ignác, 3. 
Engelbert Humperdinck német zene-
szerzô (1854 -1921), 4. 1851-ben, 5. 
Drin, 6. A francia passager (utas) szó-
ból, 7. Louis Szpiridon görög pásztor, 
8. Gyóni Gézáé, 9. A Kis-Antillákhoz, 
10. Auguste Rodin.

E heti kérdéseink:
1.Mi a különbség a mesztic és a 

mulatt között?
2. Milyen állatokkal foglalkozik az 

entomológus?
3. Milyen napra esett 1848. március 

15.?
4. Melyik országban van ma a szo-

morú emlékû Auschwitz?
5. Melyik volt az elsô magyarországon 

bemutatott hangosfilm?
6. Ki a Birkózás címû zongoradarab 

szerzôje?
7. Melyik város „a fekete város” 

Mikszáth Kálmán regényében?
8. Hogyan nevezik Athén legfontosabb 

ókori temetôjét?
9. Minek a segítségével lehet elol-

vasni Leonardo da Vinci kéziratait?
10. Melyik a legnagyobb területû szi-

get a Mariana-szigetek közül?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...Iskolai dolgozatokból
–- Egyiptom ôslakói a múmiák.
--- Mit tartalmazott a jobbágyrendelet? 

A jobbágyokat robotokra kell cserél-
ni.

--- Ki volt Hammurabi? Egy 2 méte-
res kôszobor.

--- A mórok fedezték fel a mór stí-
lust…. Leginkább a spanyoloknál ter-
jedt el, akik kiirtották a mórokat. A 
stílus maradhatott.

--- IV. Béla idején járásokra oszlott az 
ország, a legismertebb járás a ta-
tárjárás volt.

--- Spanyolország legnagyobb hegyei 
a Piramisok.

--- Ádám evett a tiltott fa gyümöl-
csébôl, ezért büntetésül feleségül kel-
lett vennie Évát.

--- A farkas felfalta Piroskát, de bele-
betegedett, mert Piroska romlott volt.

--- István királyt a pápa felkente a 
trónra.

--- A harangvirág a bimbambuszok 
családjába tartozik.

--- Többféle kerek számot ismerünk, 
de a legkerekebb szám a nulla.

--- Az emberiség nem gyôz hálát adni 
Edisonnak, akinek lángelméjébôl ki-
pattant a villamos, amely szikrájával 
hajtja a kocsit és benne az utast.

--- A modern lakásokban távfûtésû 
gladiátorokkal fûtenek.

--- A görög regék szerint minden 
hajóst elbûvölt a szirének szirénázása.

--- Az volt a szép, amikor az éhenhalt 
sereg kitakarodott az országból.

Aki elköltözik Magyarországról nem 
csak országot, hanem konyhát is cse-
rél. Ugyan külföldön is sok minden 
elérhetô, de vagy drága, vagy nem 
ugyanolyan, mint idehaza. Lássuk, mi 
hiányzik külföldön a magyaroknak?

Konyhánknak van néhány sajátos 
alapanyaga. Mivel külföldön aránylag 
kevesen fogyasztják ezeket, vagy is-
meretlenek, nem is kaphatók. Az egyik 
ilyen a túró, amely sokaknak hiányzik, 
de az élelmesebbek megtanulták el-
készíteni, vagy a lengyelek által üze-
meltetett élelmiszerboltokba járnak, 
akik élen járnak az uniós migrációban; 
nem csak Angliában, hanem Skandiná-
viában és Németországban is egyre 
sûrûbb bolthálózatot építenek ki.

fontos apróságok
Néha egészen triviális dolgokra kí-

ván rá az ember, hiszen olvasónk, 
Gábor elárulta, hogy neki a paprikás 
chips hiányzik. Mások arra panaszkod-
nak, hogy a pattogatott kukorica édes, 
nem árulnak sózott változatokat. Egy 
külföldön kisbabát nevelô anyuka arra 
hívta fel a figyelmünket, hogy Svédor-
szágban nincs AR-es, vagyis anti-
reflux tápszer, míg Angliában a jó da-
rát kell nagyítóval keresni.

A legtöbben megerôsítették, hogy 
számos élelmiszer elsôre nincs meg, 
de elôbb utóbb kialakulnak a pótlási 
lehetôségek, így az olyan csemegéket 
sem kell elfelejteni, mint a töltött- 
vagy székelykáposzta, igaz, ez egy 
nehezített feladat, hiszen nem csak a 
savanyúság, hanem a tejföl is kihívás. 
Német területen a Saure Sahne elég jó 
pótlási lehetôség. A túró helyettesítése 
germán környezetben a Magertopfen 
alkalmas, míg Svédországban lakó ol-
vasónk a helyi filmjölkbôl készítik.

Olvasónk, Erika elárulta, hogy neki is 
voltak gondjai: „Túró hosszú ideig 
nem volt ---- nagyapám tanította meg, 
hogy hogyan kell otthon csinálni, de 
most már ez is kapható az angliai Tes-
cóban. Nekem még a friss élesztô hi-

ányzott, de most már elérhetô. Ang-
liában hetente nyílnak a magyar 
boltok, nincs semmi, amit ne lehetne 
beszerezni vagy helyettesíteni.”

Viszik itthonról
Az egyik hufo, vagyis Hungarian 

Food élelmiszereket terítô angliai cég, 
G-B-A Supply Ltd. marketing mened-
zsere, Farkas Tamás arról számolt 
be, hogy a magyar élelmiszerek elér-
hetetlensége miatt kezdtek ezzel fog-
lalkozni. A kint élô magyarság száma 
ugrásszerû megnôtt, így érezték, hogy 
igény lenne arra, hogy az idehaza be-
vált márkákat kivigyék. Ebben mege-
rôsítette ôket a román és lengyel há-
lózatok sikere.

„A hufo logóval ellátott élelmiszerek 
több városban megtalálhatók. Jelenleg 
csak Angliában tevékenykedünk, de 
idei terveink között szerepel, hogy az 
Egyesült Királyság többi államát is 
lefedjük, megjelennénk Walesben, 
Skóciában és ezeken túl Írországban 
is.

Húsz hazai partner közel háromszáz 
féle terméke szerepel kínálatunkban. 
Ennek egyharmada húsáru, illetve 
tejtermék. Az idei évtôl megjelentek a 
hazai alkoholos italok is. A borok közül 
egy villányi gyümölcsboros cég, a pá-
linkák közül pedig az egyik legneve-
sebb, többszörös díjnyertes prémium 
fôzde áll velünk kapcsolatban. Ha 
látunk rá igényt, mindenképp bôvítünk 
kézmûves termékekkel, illetve kister-
melôk termékeivel is, amennyiben 
azok a meg tudnak felelni a szigorú 
EU-s, illetve angol élelmiszerpiaci 
szabályozásoknak.”

Skóciában
A magyar ételekkel leginkább ellátott 

ország Anglia, azon belül is a nagy-
városok. A kisebb falvakban vagy 
Írországban élôk arra panaszkodnak, 
hogy a kolbász számukra beszerez-
hetetlen. Tudunk olyanról, akinek 
annyira hiányzott a csabai, hogy 
itthonról kolbásztöltôt vitt magával, 
majd a hazai paprikát keverve az an-
gol disznók húsával, nekiállt a gyártás-
nak –-- mostanra számos magyar csa-
ládot lát el májas- és véreshurkával 
valamint kolbásszal. Kérdésünkre el-
mondta, hogy idén a kocsonya és a 
préssajt is nagy siker volt, így lassan 
az üzlet legalizálásán gondolkozik: 
„Szerencsére vannak itt a skót sem-
miben magyar állattenyésztôk, nincs 
hüledezés, ha beállítok a vágásra és 
vért is szeretnék.”

Jó az angol street food, de egy jó ma-
gyar hentes, ahol savanyúság, frissen-
sültek és fehérkenyér lenne, az nem 
létezik --– feltehetôleg Londonban 
sikeres lehetne egy ilyen bolt. Megle-
pô, de sokan a zöldségeket hiányolják, 
hiszen csípôs, húsos zöld vagy tölte-
nivaló paprika, esetleg karalábé nem 
nagyon van. A Németországban élô 
Balázs a tárkonyt és a lestyánt is hiá-
nyolja, a környezetében nem árulják. 
Az édes, minôségi fûszerpaprika sem 
gyakori. A csípôset könnyebb kivál-
tani, de a pörköltek alapját jelentô 
magyar paprika sokaknak minden ha-
zalátogatáskor visszatérô importtételt 
jelent.

Természetesen az italok terén is van-
nak gondok, hiszen a pálinka vagy az 
Unicum nem mindenütt alap. Ugyan a 
hungarian food boltokban ezek is fel-
bukkannak, de vidéken még nem el-
terjedtek ezek a nemzeti gasztrostílust 
lekövetô egységek, sôt szlovák, cseh, 

lengyel vagy orosz boltok sem, ahol a 
kulturális átfedés miatt kínálnak 
mondjuk tarhonyát, mákot, tejfölt, tú-
rót, szotyolát vagy éppen darát.

Mi van Európán túl?
Sanghajban a jó sajtokat nehéz fel-

hajtani, igaz, a szaporodó gourmet 
boltokban rengeteg európai áru meg-
található, de az árak magasak. Szandra 
annyit mondott: „az olyanokrôl, mint a 
Túró Rudi már rég megtanultam le-
mondani, sokkal jobban hiányoznak a 
magyar húsáruk. Évente egyszer ha-
zajövök, akkor ellátom magam a ked-
venceimmel, amikor azok elfogytak, 
házi májassal vigasztalom magamat.”

Az Amerikában élô Éva néni elárulta: 
„A magyar liszt sokkal jobb, mint az itt 
megtalálható, csak sima van, rétes 
liszt nincs. Magyar paprikát lehet ven-
ni, de én jobban szeretem azt, amit 
öcsém szerez be az otthoni termelôtôl. 
Általában kapható magyar áru, persze 
nem minden városban. Interneten le-
het rendelni, de kissé drága. Szeretnék 
száraztésztát, mert az itteniek ugyan 
jók, de a magyar a finom metélt az 
igazi! Nálunk egy magyar tanyán 
nekiálltak kolbászt és hurkát készíteni, 
de csak ünnepélyes alkalmakra. Ami 
nekem hiányzik még, az otthoni ma-
gyar kenyér.”

Párduc, oroszlán, gorilla? Maká-
kó!
Domonyai András Kenyában élô 

gasztrobotanikus elmondta, hogy Afri-
kában az élelmiszerek és alapanyagok 
beszerezhetôségében nem csak orszá-
gonként, hanem megyénként, tartomá-
nyonként is óriási különbségek van-
nak.

„Etiópiában egy vidéki kisváros étte-
remében volt gulyás, legalábbis úgy 
kiírva, hogy goulash. Nairobiban és 
Mombasában a nagyáruházban kap-
ható „Hungarian sausage” ami a Zala 
felvágott és a téliszalámi közötti cso-
magolt húsáru. Itt, Kenya déli részén, 
a fôvárostól távol, az igazi vidéken 
minden európai élelem kuriózum.

Hiányzik a jó hentesáru. Nem ismert 
az állatok szakszerû bontása, a meleg 
miatt egyszerûen és gyorsabban ke-
resztbe darabolva vágnak. Sajnos vál-
tozatos, európai fûszerkínálat és fû-
szerezés sincs. Itt indiai jellegû masala 
keverékek dominálnak a boltokban, de 
a helyi konyhákon nem sok mindent 
használnak a són kívül. Munkánk so-
rán ezért a termesztést átalakítottuk 
kicsit, jóval erôsebb hangsúly van a 
fûszerek vetésén és szedésén. Ered-
ményes, hiszen már tudunk készíteni 
válogatott színhús, zeller, petrezse-
lyem, friss és szárított magyar fûszer-
paprika használatával az otthoni ízhez 
nagyon közeli gulyást. Fehér paprika 
is terem már, ezért teljesen magyaros 
lecsó is lehetséges.”

A kint dolgozó szakember sajnál-
kozott, hogy a fôzelék teljesen isme-
retlen, igaz, már megpróbálkozott kint 
a csomboros babfôzelékkel. Elmon-
dása szerint a levesek hiánya fájó, ezt 
köményes tojás- és tárkonyos fokhagy-
malevessel próbálták tompítani.

Fánk van
„Egyáltalán nincs kefir, túró. Tehén 

van, következô lépés ezek elkészítése 
lesz, otthoni kefir oltóanyaggal.” A 
kapros túrós csusza is a tervek között 
van, amihez természtesen saját ter-
mesztésû kapor dukál majd. „A pet-
rezselymes burgonya nekem nagyon 

--- II. József, a vaskalapos király, 
Mária és Terézia fia volt.

--- Zrínyit a bécsi kamara által fel-
bérelt vadkan ölte meg.

--- Az ôserdô olyan terület, ahová 
emberi kéz még nem tette be a lábát.

--- A hajó jéghegynek ütközött és 
elsüllyedt a Duna közepén. Innen gya-
log folytatták útjukat.
A 10 ok, amiért egy férfinak so-

sincs esélye egy nôvel szemben:
1. Ha a véleménye megkérdezése 

nélkül döntesz, miszogin vagy. Ha ô 
dönt a véleményed megkérdezése nél-
kül, akkor egy emencipált nô.

2. Ha sokat dolgozol, akkor nem tö-
rôdsz vele. Ha keveset dolgozol, egy 
lusta disznó vagy.

3. Ha a nônek van egy rosszul fizetett, 
unalmas munkahelye, akkor kizsák-
mányolják. Ha neked van egy rosszul 
fizetett, unalmas munkahelyed, akkor 
hülye vagy, ha nem mész máshova 
dolgozni.

4. Ha téged hamarabb léptetnek elô, 
akkor a nôket negatíve diszkriminálják. 
Ha ôt léptetik hamarabb elô, az nor-
mális, elvégre egyenjogúság van.

5. Ha azt mondod, jól néz ki, az mo-
lesztálás. Ha nem mondod, észre sem 
veszed.

6. Ha olyasvalamire kéred meg, amit 
nem szívesen tesz, akkor uralkodni 
akarsz rajta. Ha ô kér meg valamire, 
amit nem szívesen teszel meg, akkor 
azt illetlenség visszautasítani.

7. Ha igyekszel jól kinézni, biztos 
szeretôd van. Ha nem, akkor ápolatlan, 
mocskos vagy és büdös.

8. Ha büszke vagy az eredményeidre, 
akkor önzô vagy és beképzelt. Ha nem, 
akkor nincs benned nyoma sem a 
becsvágynak.

9. Ha virágot viszel, akarsz valamit. 
Ha nem viszel, akkor figyelmetlen 
vagy.

10. Ha fáj a feje, akkor pihennie kell. 
Ha neked fáj a fejed, már biztos nem 
szereted.

* * *
A lagzin Juli néni a boldogságtól su-

gárzik és elérzekenyülve azt mondja:
--- Drága gyerekeim! Azt kívánom 

hogy úgy süssön rátok a boldoság 
fényes napja mint ahogy annak idején 
apátokra és rám sütött.

Erre meszólal Pista bácsi:
--- Na gyerekeim, ti se fogtok nap-

szúrást kapni!
* * *

--- Mibôl tudhatod meg hogy az 
asszony el van hízva ?--- Amikor reggel 
munkába menet a fenekére csapsz és 
még rezonál mikor hazaérsz.

* * *
A feleség mondja a férjnek:
--- Cseréld ki az autóban az olajat!
--- Mi vagyok én, autószerelô?!
--- Akkor javítsd meg a csapot, már 

megint csöpög!
--- Mi vagyok én vízvezeték-szerelô?!
--- Akkor legalább az ajtót csináld 

meg, már megint nyikorog!
--- Hát persze, mi vagyok én, aszta-

los?! A férj elmegy dolgozni és mire 
viszzaér látja, hogy minden meg van 
csinálva. Kérdi:

--- Ki szerelt meg mindent?
--- A szomszéd.--- És fizettél neki?
--- Azt mondta, hogy két választásom 

van, vagy énekelek neki, vagy lefek-
szem vele.

--- És énekeltel neki?
--- Hát mi vagyok én, énekes?!
***

hiányzott, akárcsak a kovászos uborka. 
Izgalmas, hogy elvetem a kaprot, pet-
rezselymet, uborkát, kovászdinnyét, 
és három-négy hónapot várok az ízre, 
de már egyik sem akadály. Töpörtyû, 
kacsa- és libazsírok nincsenek, itt mar-
hagyomorból csinálnak pirított tö-
pörtyûszerûséget, de az nem ízlik 
nekem.

Az almakompót elérhetetlen, azt iszo-
nyatosan drága almalével és fahéjas 
almateával pótolom. Sütemény Dél-
Kenyában nincs, de érdekesség, hogy 
Etiópiaban ettem életem legjobb hideg 
habos, krémes sütijeit, melyek az ola-
szok háború elôtti receptjei alapján 
máig készülnek. A csokoládé horror 
áron van, viszont az angol gyarmati 
múlt miatt a keksz és teasütemény kí-
nálat hatalmas –-- valamennyire eny-
híti az édességvágyat. A magyar 
fánkhoz tökéletesen hasonló mandazi 
itt minden sarkon kapható.”

Miért égeted el a kenyeret bwa-
na?
Domonyai András beszámolója sze-

rint néha az egész egyszerû dolgokra 
kezd ácsingózni. Ilyen a jó házi szalámi 
vagy egyéb töltött húsáru. Nagy ritkán 
a csomagolt, szeletelt, német, angol és 
olasz termékek iszonyatos áron besze-
rezhetôk. „A jó albérleti trappistás 
sajtos tészta esélytelen, sajt ugyan 
van, de az európai ár háromszorosán 
indul. A fokhagymás pirítós is hiány-
zott. Ehhez a fokhagyma elérhetô, és 
véletlen ugyan, de itt a faluban sütnek 
kenyeret. Abból a napokban már egy 
pirítóst is csináltam, nyílt tûzre téve a 
kenyeret. Az afrikai kollégák fejcsó-
válva körülvettek: --- Miért égeted el a 
kenyeret bwana? --- de a kóstolás után, 
mint az új fôzéseinknél lenni szokott, 
nevetve nyugtázták, hogy furcsa, de 
igen jóízû tud lenni az étel, ami az 
európai kéz alól kikerül. “

(Origo)



00:45 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Armaged-
don, azaz Har Megiddo
01:05 Híradó  
01:45 Sporthírek  
01:50 Himnusz   
01:55 Heti Hírmondó   
02:30 Szigeti veszedelem. 
Ismeretterjesztő film   
03:15 Magyar klassziku-
sok új köntösben  
03:45 Sziget a szárazföl-
dön (1969)  Magyar játék-
film Rendezte: Elek Judit. 
Szereplők: Almási Éva, Bé-
kés Itala, Békés Rita, Dégi 
István, Ferencz László, 
Hamvay Lucy, Kiss Manyi, 
Korga György, Margitai 
Ági, Németh Ferenc, No-
vák István, Pásztor Erzsi, 
Scubert Éva, Tyll Attila, Vu-
jicsics Tihamér. A film fő-
szereplőjét, Kiss Manyit 
ezért az alakításáért a leg-
jobb női alakítás díjával 
jutalmazták az 1970-es 
Magyar Játékfilmszemlén.
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar vízgazdálko-
dási rendszer
05:20 Közbeszéd 
05:55 Ma reggel   
09:00 Kárpát expressz 
09:30 Gazdakör 
09:40 Kultikon   
09:55 Az ESTE  
10:30 Família Kft. 124/95.: 
Tékitízi. Tévéfilm-sorozat   
10:55 Ridikül 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Nótacsokor   
14:45 Engedjétek hozzám
14:55 Így szól az Úr!  
15:00 Baptista ifjúsági 
műsor  
15:10 Évszakok Balázs 
Fecóval  
16:05 Család-barát  
17:35 Székelyföld gyöngy-
szeme - A Gyilkos-tó 
18:15 HÁZASSÁG HE-
TE: Hagyaték: Tavaszi 
szél - Házasság Isten és 
ember előtt
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:25 Dunasport
19:35 Hazajáró: Szinevér 
20:00 A hölgy egy kissé 
bogaras (1938) Magyar 
játékfilm. Rendezte: 
Ráthonyi Ákos. Szereplők: 
Tolnay Klári, Ráday Imre, 
Mály Gerő, Gózon Gyula. 
Bimbi, a fiatal állástalan 
lány szédítően ügyeskedik 
és munkához jut. A dolog-
nak az a szépséghibája, hogy 
úgy kezelik őt, mintha hi-
bádzna a fejében néhány 
kerék...
21:20 Megszállottak 
(1961) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Makk Károly. 
Szereplők: Pálos György, 
Pap Éva, Szirtes Ádám, Bás-
ti Lajos, Kállay Ferenc, Mol-
nár Tibor, Makláry Zoltán. 
Bene  László mérnök a fővá-
rosból vidékre helyezteti ma-
gát, így menekül el tönkre-
ment házasságából és mun-
kahelyi problémáitól. Itt elő-
ször megpróbál kívülállóként 
élni, és elhatárolja magát a 
helyi gondoktól. Ám csak 
rövid ideig tud passzív ma-
radni. 
23:00 Kívánságkosár
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00:55 Duna World News   
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek 
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem!  Az 
aranymadár (Grimm 
testvérek)
02:00 Térkép  
02:30 Sobri, a betyár 6/4.: 
Magyar tévéfilmsorozat   
03:25 HÁZASSÁG HE-
TE. Álomkövetők. 
Magyar dokumentumfilm   
04:00 Tűzvonalban (2008)  
Kishalak és nagy halak. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők Az 
első magyar huszárok
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. 124/96.: 
Hurrá, mulatunk! Magyar 
tévéfilmsorozat   
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Csendül a nóta 
(14:50 Élő egyház  
15:20 Rocklexikon (2007)  
Kovács Kati
16:10 Család-barát  
17:45 Mese a somogyor-
szági patakgörbítőkről 
Magyar dokumentumfilm  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró SZEBE-
NI-HAVASOK 
20:00 Önök kérték  
21:00 A rejtélyes XX. 
század  
21:25 HÁZASSÁG HE-
TE.  Mert hét életem van, 
ebből öt ment el... Zenés 
portréfilm az életörömért 
folytatott küzdelemről. Gé-
za átlagos ember volt: do-
bolt, versenytáncolt, haj-
totta a munkát – amíg egy 
ritka betegség gyökeresen 
megváltoztatta az életét. 
De mit tehet a dobos, ha a 
szamba ritmusa bármikor 
elcsábítja? Enged a lükte-
tésnek!
21:55 Tálentum : Villaná-
sok - Básti Juli arcai. Básti 
Lajos és Zolnay Zsuzsa 
lánya titokban készült a 
színészi pályára. Tanította 
Major Tamás, Babarczy 
László és Székely Gábor. 
Diploma után, 1980-ban 
néhány osztálytársával 
együtt Kaposvárra került, 
majd 1984-ben átszerző-
dött a „Katoná”-ba. Em-
lékezetes alakításaival (a 
Három nővér Másája, Übü 
Mama, Katharina Blum – 
és még sorolhatnánk) meg-
határozó színésznője lett e 
színházak legendás korsza-
kának. Sokoldalúságát 
több filmszerep (A vörös 
grófnő, Sztálin menyasszo-
nya, Laura) és egy hangle-
mez is bizonyítja. 
22:30 Nótacsokor: Bősi 
Szabó László, Kosáry 
Judit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara
23:00 Kívánságkosár 

00:55 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem! 
(2014)  A fenyőfa 
(Andersen)
02:00 Térkép  
02:25 Cunami - Magyar 
segélyek a szökőár-sújtotta 
Sri Lankának  2004. de-
cember 26-án, helyi idő 
szerint a hajnali órákban, 
9-es erősségű földrengés 
rázta meg az Indiai óceán 
partvidékét, az utána kelet-
kezett   szökőár pedig  per-
ceken belül elérte Indoné-
ziát,  később Thaiföldet  va-
lamint Indiát és Sri Lankát. 
Sokan ma is úgy gondol-
ják, hogy mindez a termé-
szet válaszcsapása, bünteté-
se volt. Egyedül Sri Lan-
kán közel 100 ezer ember 
halálát okozta a szökőár, 
családok tízezrei váltak 
hajléktalanná, egyik pilla-
natról a másikra. Tíz évvel 
a tragédia után forgatócso-
portunk annak járt utána, 
hogy milyen segítséget 
jelentettek a  magyar segé-
lyek a bajba jutott ember-
eknek Sri Lankán…
03:30 Isten kezében  
Számvetés - Beszélgetés 
Erdő Péter bíborossal
04:00 Tűzvonalban 25.: 
Pók hálójában. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők  Az 
első magyar védett állatok. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat   
05:20 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel  Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, 
beszélgetésekkel.
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)  
124/98.: Julika nem öreg-
szik. Magyar tévéfilmso-
rozat   
11:05 Ridikül 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Katolikus Krónika  
14:55 Életművész  Trokán 
Anna
15:45 Család-barát  
17:25 Kultikon  
17:45 Szedeák-Jászberény 
férfi kosárlabda mérkőzés. 
Élő közvetítés
20:00 Híradó
20:25 Dunasport 
20:35 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora  
21:05 Nemcsak a húszéve-
seké a világ (2003) Szenes 
Iván írta
21:55 Ybl 200 (2014) Für-
dők. Dokumentumfilm-
sorozat  
22:05 Táncvarázs  Zala 
Open - Formációs 
Ranglista - Zalaegerszeg – 
2014. Rendező: Elek 
Sándor
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem! 
(2014)  Robin Hood (angol 
népmese)
01:55 Térkép 
02:25 Eszmélet - Epizódok 
József Attila életéből  5/4.: 
Szerelmi gyászmise. Ma-
gyar tévéfilmsorozat   Ren-
dezte: Madaras József. 
Szereplők: Varga Zoltán, 
Röhrig Géza, Törőcsik 
Mari, Bánsági Ildikó, Dar-
vas Iván, Koncz Gábor, In-
cze Ildikó, Kozák Ágnes. 
József Attila 1935-ben a 
Szép Szó szerkesztőségé-
ben dolgozik, ahol Vágó 
Márta is a munkatársak 
közé tartozik. A költő ma-
gánéletében még Szántó 
Judit is fel-felbukkan, de a 
régi érzéseket egy új szere-
lem homályosítja el, a Fló-
ra iránti rajongás. Rengeteg 
új verset ír, a munkát a Si-
esta szanatóriumban sem 
hagyja abba.
03:35 Határtalanul magyar 
(2014) "Posticum", azaz a 
hátsó ajtó
04:00 Tűzvonalban (2008)  
26.: A francia kapcsolat. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők . Az 
első magyar léghajó.          
Ismeretterjesztő 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) 
124/99.: A premier. Ma-
gyar tévéfilmsorozat  
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosá
14:25 Biblia és képzőmű-
vészet  
14:40 Kérdések a Bibliában  
15:00 Önök kérték  
15:55 Család-barát  
17:30 HÁZASSÁG HE-
TE.  Meghívottak (2013) 
Magyar dokumentumfilm. 
Sokan azt gondolják, hogy 
a modernitásnak, a szabad 
gondolatok áramlásának, a 
21. század emberideáljá-
nak, az esélyegyenlőség-
nek, a felvilágosultságnak, 
a személyiségünk kiteljese-
désének, a képességeink 
kihasználásának, a szeren-
csénk meglovagolásának 
vagy a pénzünk leghatéko-
nyabb elköltésének egyik 
gátló tényezője lehet a sok 
gyermek vállalása. Bizo-
nyos körökben úgy gondol-
ják, ez pont ellenkezőleg van. 
Ebben a filmben a nagycsa-
ládosok mindennapjait, a 
fiatal párok családszemléletét 
ismerhetjük meg.
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró Felső-
Nyárádmente 1.
20:00 Hogy volt?! 
21:00 Fábry  
22:10 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek'
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem!  Az öt 
kis borsószem (Andersen)
02:00 Térkép  
02:35 Szerelem második 
vérig (1987)  Magyar já-
tékfilm  Rendezte: Dobray 
György. Szereplők: Beren-
csi Attila, Czakó Ildikó, 
Gyalog Eszter, Kállay 
Ilona, Kovács Lajos, Olasz 
Ágnes, Szilágyi Mariann, 
Ujlaki Dénes. Füge apja 
Afrikába megy dolgozni, 
öreg Mercedesét a fiára 
hagyja: taxizzon vele. Füge 
zenekara fellép a Tabán-
ban, nem sok sikerrel. A 
koncerten a tömeg átgázol 
Ágotán, aki elvetél. A re-
ménytelenül szerelmes 
Gyula újra azt reméli, hogy 
Ágota az övé lesz. A lány 
ezután a főnökével ameri-
kai tanulmányútra megy, 
emiatt Fügével nagyon 
összevesznek. Ráadásul 
Ágota éppen akkor érkezik 
vissza váratlanul, amikor 
Füge a barátnőjével vígasz-
talódik, tehát szakítanak. 
Gyula azt javasolja, kezd-
jék újra, az a leghatásosabb 
módja a teljes kiábrándu-
lásnak. 
04:00 Tűzvonalban (2008) 
Árulók és elárultak. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News 
05:00 Poén Péntek - Van 
képünk hozzá  
05:55 Hazajáró  Páring-
hegység 2.
06:20 Gazdakör 
06:55 Család-barát  
09:00 Duna World News  
09:05 KorTárs: Molnár 
Sándor festőművész
09:35 Hogy volt?!
10:30 Öt kontinens   
11:00 T.I.R. (1985)  12/5.: 
Esmeralda. Tévéfilmsorozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:05 Határtalanul magyar 
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben 
13:30 Legendás konyhák 
(2009)  "Jó erős, paprikás 
pörkölt - for ever!"
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak 
14:20 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora   
14:50 Hazajáró   Páring-
hegység 2.
15:20 Csodabogár (2014)  
Tehetséggondozás
15:50 Novum (2013)  A 
robotok világa. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
16:15 Család-barát   
17:40 Mammama mesél 
Szent Anna tava
18:00 Táncvarázs  Bajno-
kok Gálája Látványtánc 
Show - Budakalász - 2014
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Mindenből egy van 
1. Zoli haragja, 2. Szerelem 
a barátság ellen
20:25 A Dal 2015 - Euroví-
ziós dalválasztó  
22:30 Linda (1989)  Erotic 
show.  Tévéfilmsorozat  
23:20 Fábry

00:35 Katolikus Krónika  
01:05 Híradó
01:40 Sporthírek
01:45 Himnusz  
01:50 Gasztroangyal   
02:45 A falu rossza (1937)  
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Pásztor Béla. Szereplők: 
Greguss Zoltán (Göndös 
Sándor), Somogyi Erzsi 
(Bátkai Tercsi), Ölvedy 
Zsóka (Feledi Piroska), 
Dajka Margit (Finum Ró-
zsi), Somlay Arthúr (Feledi 
bíró) Göndör Sándort a fa-
lu rosszának tartják min-
denfelé. Miután fogságból 
hazatér, Bátki Teribe szeret 
bele, ám azt a bíró fiához 
adják. Sándorba Feledi 
Boriska szerelmes, de a 
férfi ezt nem veszi észre. 
Teri esküvőjén Sándor 
felönt a garatra, és hiába 
Boriska minden kérlelése, 
mégis botrányt csap. Gön-
dör Sándort megint bezár-
ják. Szabadulása után elbú-
csúzik a falutól, ám nem 
kell egyedül elvándorolnia.
04:00 Linda (1989)  Erotic 
show. Magyar tévéfilmso-
rozat 
05:00 T.I.R. (1985)  12/6.: 
Szahara. Magyar-német-
olasz tévéfilmsorozat  .
06:00 Hagyaték Kiáltó szó 
- Kós Károly és a Transzil-
vánizmus
06:25 Határtalanul magyar
06:55 Család-barát  
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:30 Táncvarázs  Bajno-
kok Gálája Látványtánc 
Show - Budakalász - 2014
10:20 Ízőrzők Szigetbecse
10:55 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Görgey 
Artúr
11:10 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:05 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
12:50 Hogy volt?!  
13:45 MüpArt. Szabó 
Balázs igazi modern 
polihisztor: dalszerző-
énekes, multiinstru-
mentalista, bábszínész 
és mesemondó. 
15:00 Nótacsokor Min-
den öröm úgy jó... - (Ko-
vács Marika, Miklóssy 
József, Kovács Apollónia, 
ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara)
15:40 Dallamról dallamra 
Cintányéros cudar világ - 
Mulat az Operett
16:15 Család-barát  
17:40 Mammama mesél 
Szegény ember királysága
18:00 Szerelmes földrajz  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza  17/3.: 
Szabályozatlanul. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
20:25 A napsugár nyo-
mában 13/13.: Szükség 
van-e az őserdőkre? 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
21:00 Csellengők  
21:30 Gasztroangyal  
22:25 Évszakok Balázs 
Fecóval   
23:20 Szerelmes földrajz  
23:45 Isten kezében  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó
01:40 Sporthíre
01:45 Himnusz  
01:50 Mesélj nekem! A 
szállást kérő róka (magyar 
népmese)
01:55 Térkép  
02:25 Glóbusz (1993)  4. 
Rész. Magyar tévéfilmso-
rozat. Rendezte: Márton 
István. Szereplők: Bánsági 
Ildikó, Beregszászi Olga, 
Bessenyei Emma, Bicskei 
Károly, Bíró Kriszta, Clive 
Wood, Csomós Mari, Gö-
rög László, Harangozó Fe-
renc, Hollósi Frigyes, Ju-
hász Róza, Kerekes Viktó-
ria, Koós Olga, Lukács 
Sándor, Martin Hajdu 
György, Méhes László, 
Molnár Gábor, Náray Eri-
ka, Olsavszky Éva, Rudolf 
Teréz, Seress Zoltán, Sza-
bó Gabi, Szilágyi Tibor, 
Szirtes Gábor, Tímár Béla, 
Tordy Géza, Udvaros Do-
rottya, Ujlaki Dénes, Vadas 
Ádám. Géza folyamatosan 
az iskola miatt idegeskedik, 
türelmetlen, még a feleségé-
vel is összevész. Nóra elha-
tározza, hogy megcsalja fér-
jét, de amikor megtudja, 
hogy Ron a versenyszerve-
ző cégnek dolgozik, vissza-
lép. Ám ezzel csak tovább 
bonyolódik az élet, újabb 
jelölt tűnik fel. 
03:30 Hagyaték Kiáltó szó 
- Kós Károly és a Transzil-
vánizmus. Kós Károly 
szellemi és morális 
hagyatéka
04:00 Tűzvonalban (2008)  
24.: Egércsapda. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők : Az 
első magyar szennyvízáte-
melő telep
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)  
124/97.: Ma holnap lesz. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:05 Ridikül 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor Várja-
tok még, őszirózsák... - 
(Herr Olivér, B. Tóth 
Magda, Molnár László, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara)
14:55 Csendül a nóta Pa-
lócz László, Lakatos Mik-
lós és zenekara
15:10 Evangélikus maga-
zin  
15:40 Négy szellem: Sor-
sok és fordulók
16:35 Család-barát  
18:10 Kultikon 
18:30 Híradó
18:50 Dunasport 
19:00 PLER Budapest-
Balmazújváros férfi kézi-
labda mérkőzés. Élő köz-
vetítés
20:45 Hogy volt?! (2014)  
Szilágyi Tibor felvételeiből
21:40 LEGENDA Cserhá-
ti Zsuzsa
23:00 Kívánságkosár 

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

KÖZÉPKORU, sok éves gya-

korlattal, referenciával  rendelkezô nô 

a hét bármely napján vállal takarítást. 

Tel.: 0405 572-858 (Kati)

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

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

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.

UTAZIK TASMÁNIÁBA? Itt a leg-

szebb lehetöség:

 www.bedandbreakfast21.com.au 

Beszélünk 5 nyelven.

Hungarian (Magyar) Social Club
Szeretettel meghívjuk Önt, családját és kedves barátait a

Megnyitó Bálra
február 28-án, szombaton

Kezdet: 7.00 órakor                   Belépô: $20.00
A jó hangulatról a melbournei Új Hullám zenekar 

gondoskodik
Nagyszabású tombola, értékes nyereménytárgyakkal
Ételek és szeszesitalok mérsékelt klub áron kaphatók.

Helyfoglalás a Magyar Social Club-ban
(szombat és vasárnap 3-00 tól 7-00ig)

vagy Palinko Icánál: 0499 542 642
Mindenkit szeretettel várunk.

2015-ös tagságot be lehet fizetni

Finom Bisztró: szombaton: 3.00 tól 10.00-ig,

vasárnap: 12.00 tôl 10.00-ig

706-708 Smithfield Road 
Edensor Park NSW 2176

Telefon: 9610 6226  Fax: 9610 0123

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


