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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Az ügyész perbeszédében azt emelte ki, a kormánytagok számára az önhi-

bájukon kívül beállott hadiállapot deklarálása elkerülhetetlen volt. Ugyanakkor 
a háborús bûntett csak szándékosan követhetô el, miután azonban a június 26-i 
rendkívüli kormányülésrôl csak hamisított jegyzôkönyvek maradtak fenn, 
Hóman Bálint szándéka nem bizonyított. Varga István ügyvéd, korábban több 
cikluson át fideszes országgyûlési képviselô, a Hóman Bálint perújítását kezde-
ményezô oldalági rokon jogi képviselôje a tegnapi tárgyalás után lapunknak azt 
mondta, helyreállították a politikus becsületét, s ez az eset is azt példázza, hogy 
soha nem szabad feladni. Varga István megjegyezte azt is, hogy a hét évtizeddel 
ezelôtti népbírósági ítélet megsemmisítése után remélhetôleg már az Akadémia 
se térhet ki az elôl, hogy visszafogadja egykori tagját. Egy évtizede Hóman 
Bálint akkor még élô fia kezdeményezett perújítást, sikertelenül. A jelenlegi 
eljárást Harmath Kálmán, az elítélt oldalági rokona indította el. A 2015. 
február 27-én a Fôvárosi Törvényszéken tartott tárgyaláson az ügyész és a védô 
egyaránt Hóman felmentését kérte.

Újra kinyitotta kapuit 
az Országgyûlés Múzeuma

Azért nyitjuk újra az Országgyûlés Múzeumát, mert mi a magyar múltat 
nem eltörölni akarjuk, hanem tanulni és erôt meríteni belôle --- jelentette ki 
Kövér László, az Országgyûlés elnöke a Parlamentben.

Kövér László, az Országgyûlési Múzeum újranyitása --- A magyar törvény-
hozás ezer éve címû állandó történeti kiállítás megnyitó ünnepségén kiemelte: 
a 21. században is hisznek a magyarok szabadságvágyában, a magyar önrendel-
kezésben és alkotmányosságban, hisznek a magyarok államfenntartó erejé-
ben.

Hozzátette: változatlanul hiszik, hogy mindennemû külsô fenyegetettség és 
veszély elsô ellenszere a józan magyar önbecsülés, önbizalom és önértékelés, 
azaz olyan erények, amelyeket legjobb szándékaik szerint az újranyitott 
Országgyûlési Múzeumnak szolgálnia kell.

Az Országgyûlés elnöke szerint a korabeli elvárás ma az érintôképernyôs 
monitorok világában is érvényes: plasztikusan, laikusnak és hozzáértônek, kül-
földinek és magyarnak egyformán érthetô és könnyen hozzáférhetô módon 
illusztrálja és mutassa be a tárlat a magyar alkotmányos és politikai élet ezeré-
ves szakadatlan folytonosságát.

Kövér László felidézve a múzeum elôdjének megalapítását és az akkori tör-
ténelmi korszakot, azt mondta: két évtizeden keresztül mûködött, az ország 

Magyar Élet
Hungarian Life

Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika

Fôszerkesztô: Csapó Endre

Irodák:

Melbourne
15 Roselyn Crescent.

East Bentleigh, Vic. 3165
Tel. : (03) 9557-2422
Fax: (03) 9563-9101

E-mail:
amarffy@netspace.net.au
Levélcím: P.O. Box 210,

Caulfield, Vic. 3162

Sydney
22 Marinella Street

Manly Vale, NSW. 2093

Telefon: (02) 9907-6151

E-mail:

hungarianlifesydney@gmail.com

mecsapo@bigpond.com

Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
Elôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 160.—

Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
Half page: $ 300.—   Full page: $ 550.—
Translation and artwork free of charge.

Proprietor and Publisher: Hungarian Life Publishing
Printed by Attila Márffy, 15 Roselyn Cresc. East Bentleigh, Vic. 3165.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2015. márc. 12-én

1 AUD = 219.25 Ft

Március 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Klaudia nevû kedves olva-sóinkat.

Klaudia: A latin Claudius nemzet-

ség név nôi párja. A latin név a cla-

udius (sénta, féllábú) szó származéka.

Köszönthetjük még, Csák. Guidó, 
Mór, Móric nevû barátainkat.

Március 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Benedek nevû kedves olvasóinkat.

Benedek: alatin benedictus név 

többszörös rövidülése, jelentése ál-

dott.

Köszönthetjük még: Bence, Ger-
gely, Jázon, Miklós, Nikola, Niko-
letta nevû barátainkat.

Március 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Beáta, Izolda nevû kedves olvasóin-

kat.

Beáta: A Svájcban használatos, 

latin eredetû férfinév nôiesítése. A 

Beatus jelentése: boldog.

Izolda: A német Isolda alakváltoza-

tából.

Köszönthetjük még: Beatrix, Csil-
la, Csenge, Lea, Lia, Oktávián, 
Vazul nevû barátainkat.

Március 23.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Emôke nevû olvasóinkat.

Emôke: Régi magyar személynév-

bôl újították fel.

Köszönthetjük még: Arvid, Bala-
bán, Barabás, Karla, Ottó, nevû 

barátainkat.

Március 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gábor, Karina nevû kedves olvasó-

inkat.

Gábor: A héber Gábriel névbôl 

rövidült, jelentése: Isten embere.

Karina: A svéd, Dán Katalin képzé-

se és az olasz Carina név magyaros 

alakja, jelentése: csinos.

Köszönthetjük még Alpár, Ella, 
Jella, aladár nevû barátainkat.

Március 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Irén, Irisz nevû kedves olvasóinkat.

Irén: A görög Eiréne szóból ered, 

jelentése: béke.

Irisz: a görög hitregében az eget a 

földdel összekötô szivárvány isten-

nôje, továbbá nôszirom.

Köszönthetjük még: Annunciáta, 
Cézár, Lucia, Mária nevû bará-

tainkat.

Március 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emánuel, nevû kedves olvasóinkat.

Emánuel: A héber Immanuel név-

bôl. Jelentése: velünk az Isten.

Köszönthetjük még: Dénes, Dusán, 
Lehel, Manó, Manuel nevû baráta-

inkat.

Átírná a HM az 
1956-os emlékmûvek feliratait

A Honvédelmi Minisztérium (HM) ismét kezdeményezte Moszkvában a 
Fiumei úti sírkert szovjet katonai parcellájában található 1956-os emlékmûvek 
feliratainak megváltoztatását --- tudatta a tárca.

A minisztérium közleménye kiemeli: a magyar-orosz Kormányközi Hadisír-
gondozó Vegyes Bizottság soros ülésén a felek beszámoltak az elôzô ülés óta 
elvégzett hadisír-gondozási munkálatokról és tájékoztatták egymást a két 
ország területén található hadisírok helyzetérôl.

A magyar fél külön programpontban (csakúgy, mint az elôzô találkozón, 
2013-ban) vetette fel az 1956-os emlékmûvek feliratainak megváltoztatását. Az 
orosz fél kérésének megfelelôen a honvédelmi tárca a módosítási javaslatot 
diplomáciai úton, írásban is megerôsíti az orosz döntéshozónál --- írta közlemé-
nyében a HM.

Korábban, 2013 novemberében Hende Csaba honvédelmi miniszter közölte, 
hogy a magyar-orosz kormányközi hadisírgondozó vegyes bizottság ülésén a 
HM jelezte: a hadisíron olvasható felirat sérti az alaptörvényt. Hangsúlyozta, új 
szövegre is javaslatot tettek, azt kérték ugyanis, hogy „Az 1956. évi események 
során elesett szovjet katonák emlékére” felirat legyen olvasható az emlékmû-
vön. A miniszter akkor hozzátette: „az érdemi válasz késedelme” miatt tárcája 
októberben ismételten megkereste az orosz tárgyalófelet a „felújítási munkák 
elôrehaladott állapotára” való tekintettel.Az orosz fél azóta sem adta meg hozzá-
járulását a feliratok megváltoztatásához, így az egyik obeliszk például ma is 
azoknak a szovjet katonáknak állít emléket, akik az „ellenforradalomban” adták 
életüket „a magyar nép szabadságáért”.

Megkésett igazságszolgáltatás
Bûncselekmény hiányában felmentette Hóman Bálint néhai kultuszmi-

nisztert a háborús bûntett vádja alól a Fôvárosi Törvényszék tegnap kihirdetett 
elsôfokú, jogerôs döntésében. Népbírósági perében 1946-ban Szekfû Gyula és 
az akkor még fiatal Kosáry Domokos történész –- a rendszerváltást követôen 
az Akadémia elnöke –-- állt ki mellette.

Teljesen tisztázta Hóman Bálint hajdani kultuszminisztert a Fôvárosi Tör-
vényszék. A Markó utcában kihirdetett ítélet szerint a Magyar Tudományos 
Akadémia hajdani tagját bûncselekmény hiányában mentették föl a háborús 
bûntett vádja alól. A Fôvárosi Ítélôtábla 2014. április 11-én rendelt el perújra-
felvételt az ügyben, míg az eljárás októberben kezdôdött el. Mint arról korábban 
beszámoltunk, Hóman Bálintot a Népbíróság 1946-ban azért ítélte életfogytig-
lanra, mert álláspontja szerint háborús bûntettet követett el 1941-ben Magyar-
ország Szovjetunió elleni hadba lépésének kormánytagként történô megszava-
zásával. Hóman Bálint az embertelen körülmények miatt a börtönben hunyt el 
1951-ben.

Ujváry Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet történésze, a perújítás so-
rán elmondta, amikor június 22-én megindult a Szovjetunió elleni német táma-
dás, másnap Magyarország német nyomásra megszakította a diplomáciai 

kapcsolatokat Szovjetunióval, június 
26-án dél körül pedig huszonkilenc 
bomba hullott Kassára. Akkoriban 
mindenki meg volt gyôzôdve arról, 
hogy szovjet támadás érte az országot. 
Horthy Miklós kormányzó a támadás 
elsô hírére hadiállapotban lévônek 
nyilvánította Magyarországot és Szov-
jetuniót és még aznap kora délután 
rendkívüli kormányülést tartottak, 
melyen kezdetben Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter és egy-két 
társa még tiltakozott, de végül a kor-
mány egyhangúlag –-- Hóman Bálint-
tal egyetemben –-- megszavazta a 
hadba lépést. A szakértô szerint a kor-
mányzói akarattal sem jogi, sem politi-
kai okokból nem lehetett volna szem-
beszállni.



egyik leglátogatottabb létesítménye lett, amely hazai és külföldi szakmai elis-
mertségnek örvendett. 

Mint mondta, bízik benne, hogy a most avatandó Országgyûlési Múzeum az 
elôdjéhez hasonlóan szakmai teljesítményével ki fogja vívni a látogatóközönség 
érdeklôdését és elismerését. Abban is bízik ---- folytatta ----, hogy ezen teljesít-
ménnyel arányosan a jövôben az Országház épületében, a múzeum további 
kiállítási tereket nyerhet, és önerôbôl, valamint az adományozók segítségével 
folyamatosan gyarapíthatja gyûjteményét. Szándékaik szerint a múzeumnak 
nemcsak a turistáknak, hanem a kutatóknak is rendelkezésére kell állnia, ezért 
olyan digitális adatbázis létrehozását és karbantartását határozták el, amely a 
magyar parlamentarizmushoz tartozó valamennyi tárgy, dokumentum és audi-
ovizuális adathordozó tárhelye lesz, segítséget adva ezzel tudományos kuta-
tásnak és a felsôfokú oktatásnak egyaránt.

Az Országgyûlés elnöke köszönetét fejezte ki a magyar adófizetôknek, akik 
lehetôvé tették, hogy közel 300 millió forintos ráfordítással helyreállíthassák a 
múzeumot. Szintén köszönetét tolmácsolta az Országgyûlés hivatala illetékes 
munkatársainak, és a munkában résztvevô szakembereknek. Idézte a szervezési 
munkák egyik részvevôjét, aki azt mondta: a nagyapák idején szétvert közgyûj-
temény helyébe most az unokák szerveznek új múzeumot. Az állandó történeti 
kiállítás a magyar parlamentarizmus fejlôdését, a törvényhozás történetének 
folyamatát mutatja be.

A régi gyûjtemény nem része a most nyílt kiállításnak, a tárlat installációi 
részben korabeli tárgyrekonstrukciókból, részen audiovizuálisan megjeleníthe-
tô fotókból és képekbôl állnak. A régi múzeum kiállítási tárgyai közül ugyan-
akkor megtekinthetô a Batthyány-kormány idején használt miniszterelnöki 
bársonyszék, Kossuth Lajos íróasztala, Deák Ferenc parlamenti ülôhelye 
vagy Tisza István kesztyûje. A modern technológiát felvonultató múzeum 520 
négyzetméteren teremti meg a látványvilágot, érintôképernyôs monitorokon 
elhelyezett digitális tartalmakkal, nagyméretû kivetítôk segítségével. 

Bellavics István, az Országgyûlés Hivatala Közgyûjteményi és Közmûvelô-
dési Igazgatóságának vezetôje azt mondta, hogy a kiállítás kialakításakor két 
szempontot vettek figyelembe: egyrészt a magyar történelem kronológiáját 
szoros logikával követve a törvényhozásra koncentráltak, és a kapcsolódó 
személyek ennek alárendelve jelennek meg. Másrészt a tárlat vizuális drama-
turgiáját úgy alkották meg, hogy az élmény, a tudás befogadási lehetôséget 
nyújtson a magyar középiskolások számára. Ôket szeretnék a kiállításon ke-
resztül bevezetni a magyar törvényhozás „nem egészen diákbarát mechanizmu-
saiba”. 

Március-áprilisban ingyenesen tekinthetô meg a kiállítás az Országgyûlés 
honlapján meghirdetett idôbeosztásban. Oktatási program keretében érkezô 
diákoknak a múzeum ingyenes lesz.

Jól fogynak a letelepedési 
kötvények

A januári 75 igénylés után februárban 68 külföldi jegyzett magyar letele-
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pedési államkötvényt az adósságkezelônél.

Idén januártól 250 ezerrôl 300 ezer euróra nôtt a kötvény ára, de csak feb-
ruárban vásároltak elôször a drágább értékpapírból, mivel az igénylés és a 
jegyzés között több hét is eltelhet –-- írta a Napi Gazdaság az Államadósság 
Kezelô Központ (ÁKK) közlésére hivatkozva.

Az ÁKK adatai szerint a februári 68 vásárlóból 33 vett az olcsóbb, míg 35 
külföldi befektetô a drágább kötvénybôl.

Tavaly 2213 kötvényt jegyeztek le a külföldiek, több mint 150 milliárd forint 
összegben.

Rogán Antal szerint nem lehet együtt kezelni a megélhetési bevándorlókat 
és a letelepedési kötvényt vásárlókat, mert amíg az elsô a migrációs politika 
eleme, az utóbbi a befektetôk vonzására kitalált program.

A letepeledési kötvényt vásárlók ugyanolyan szabályokkal válhatnak állam-
polgárrá, mint más. Aki megveszi a 300 ezer (korábban 250 ezer) euróba kerülô 
magyar államkötvényt, elôször egy rövid idôre szóló engedélyt kap, majd ezt 
meg tudja hosszabbítani egy öt évre szóló letelepedési jogosultságra. Ehhez 
nem kapcsolódik állampolgárság, ahhoz például itt kell élni nyolc évig.

Tavaly megötszörözôdött a letelepedési kötvények állománya, miután tavaly 
év végén 2213-ra emelkedett az értékesített állampapírok száma az elôzô évi 
430-ról. Az államnak eddig 491,25 millió eurónyi, vagyis 154,7 milliárd forintnyi 
bevétele származott letelepedési államkötvényekbôl az értékesítés 2013-as 
nyári kezdete óta.

Kincskeresô
Még egy év sem telt el azóta, hogy Magyarország –-- két évtizedes kitartó 

küzdelem után, nem kis pénzért –-- visszaszerezte a római kori, felbecsülhetetlen 
értékû Seuso-kincs egy részét, a magyar nemzeti kulturális örökség újabb 
egyedülálló darabja, Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája kerül –- remélhe-
tôleg végleg –-- haza, miután a magyar állam megvásárolta a kanadai Hamilton 
Mû-vészeti Galériától a Krisztus Pilátus elôtt címû alkotást. Így hamarosan 
ismét együtt lehet a Krisztust ábrázoló három remekmû Debrecenben, ahol 
tavaly nyárig voltak láthatóak a Déri Múzeumban. Akkor azonban a harmadik 
–-- idôben a legelsôként elkészült –-- mûvet visszaszállították Kanadába, miután 
a megvásárlásáról, illetve a bérleti idôszak meghosszabbításáról szóló, kor-
mányzati szintû tárgyalások nem jártak sikerrel.Egy éve sok ezren támogatták 
aláírásukkal azt a civil kezdeményezést, hogy a kormányzat vásárolja meg a 
kanadai galériától a festményt, és kérésüket eljuttatták Orbán Viktor 
miniszterelnöknek is. Akkor úgy tûnt, hiába, sôt fennállt az a veszély, hogy a 
Déri Múzeumból kikerül a Golgota címû kép is, amely Pákh Imre tulajdona. Az 
amerikai-magyar mûgyûjtô most megerôsítette, hogy komoly ajánlatot kapott 
a Golgotára egy orosz milliárdostól, de a képet még nem adta el. Megismételte 
azt a korábban többször hangoztatott álláspontját, hogy a trilógiát egyben kell 
tartani, mégpedig Debrecenben! „Ha a magyar kormány nyélbe ütötte az 
üzletet a kanadaiakkal, akkor minden bizonnyal leülünk tárgyalni a Golgota 
sorsáról. Erre én nyitott vagyok” –-- mondta el a nemzeti hírügynökségnek.A 
jelek szerint minden remény megvan tehát arra, hogy a magyar festômûvészet 
idehaza és külföldön is legismertebb, egyúttal legkedveltebb trilógiája végre és 
végleg méltó helyére, magyar múzeumba kerüljön. A Jézus emberi életének 
utolsó napját megörökítô sorozat darabjait egyébként elsô alkalommal csaknem 
húsz éve, 1995 augusztusában láthatta együtt a közönség a debreceni Déri Mú-
zeumban. A mûvek közös bemutatásának különlegessége, hogy maga Munkácsy 
sem látta együtt a három festményét, amelyek elkészítése tizenöt évig tartott. 
Bár a trilógia alkotásait, azok mûvészettörténeti értelmezését sokan ismerik, 
annak valódi teológiai tartalmával mégis kevesen találkoznak. Aki azonban 
egyszer egy-két méterre megáll a három monumentális, lenyûgözô festmény 
elôtt, úgy érzi, mintha idôutazóként ô maga is ott lenne szemtanúként azon a 
mintegy kétezer évvel ezelôtti nagypénteken Jeruzsálemben, Jézus passiójának 
közönségében, és ezáltal többet ért meg az evangéliumból, az isteni igazságból 
és szeretetbôl, amirôl addig „csak” olvasott és hallott. Ezért is felbecsülhetetlen 
értékû mûalkotás Munkácsy trilógiája, mert bár vélhetôen kiderül majd, 
mekkora összegért vásárolta/vásárolja vissza a magyar állam a hiányzó két 
festményt, a szép és az igaz pénzben nem mérhetô kulturális, spirituális érték. 
Ahogy Ternyák Csaba egri érsek korábban fogalmazott, ezek a festmények 
hozzásegíthetnek minket ahhoz a felismeréshez, hogy „az embert teremtô és 
üdvözíteni akaró Isten az elsô és legkülönb mûvész”.„Ha a mienk, akkor jobb, ha 
nálunk van, mint másnál” –-- mondta tavaly márciusban Orbán Viktor 
miniszterelnök, amikor a Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatójával és a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökével együtt bemutatta a sajtó képviselôinek a 
Seuso-kincs visszaszerzett hét darabját, köztük a névadó Seuso-tálat. Ha csupán 
ez a páratlan kincs és a Krisztus-trilógia visszaszerzése lenne az Orbán-kor-
mány kultúrdiplomáciai és a nemzeti kulturális örökséget visszaszerzô, helyre-
állító mûve, már akkor is többet tett ezen a téren, mint elôtte hetven évig bár-
melyik magyar kormányzat. Egy-egy ilyen lépés, illetve siker ugyanis 
felbecsülhetetlen értékû a magyar nemzeti öntudat és önbecsülés erôsítése 
szempontjából. Természetesen nagyon fontosak a gazdasági eredmények, a 
lakosság életkörülményeit javító fejlesztések is, de a kultúra semmilyen gazda-
sági tényezôvel nem helyettesíthetô. Mert a magyar kultúra szeretete, birtok-
lása és közösen folytatni akarása tartja egyben és alkotja a magyar nemzetet. 
Ahogy a trianoni katasztrófa utáni nagy kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno 
vallotta a széttört, kifosztott, legyengített Magyarországon: „A magyar hazát 
ma elsôsorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét 
naggyá.” Ha tehát nem ôrizzük, védjük meg a kultúránkat, akkor bizony a 
kultúránk sem ôriz, véd meg bennünket; joggal írta Kölcsey, hogy a meg nem 
hálált örökségen átok fekszik. Ezért örülhet és hálás lehet minden nemzeti 
érzelmû magyar ember, hogy rövidesen ismét a miénk lesz nemzeti kulturális 
örökségünk egyik legkiemelkedôbb hármas alkotása.

Faggyas Sándor
 (Magyar Hírlap)
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Pénzügyi kultúra
A Kádár-korszak alapfokú oktatá-

sának célja a mindenoldalúan fejlett 
személyiség kifejlesztése volt.

A mindenoldalúan fejlett gyerekekbôl 
aztán –- a központi elképzelések szerint 
legalábbis –- kialakulhatott a szocialis-
ta embertípus. A típusember a terv-
gazdálkodás diktálta szabályok szerint 
élt. A Vörös Október Ruhagyár zakóit 
és nadrágjait hordták a férfiak, a nôk 
az Aranypókból és a Röltexbôl szerez-
ték be öltözködésük kellékeit. Mást 
nem is tehettek.

A szocialista ember tehát elméletileg 
mindenhez értett, azaz semmihez sem 
értett. Az abban a korban felnôttek 
mégis hozzájuthattak az emberiség 
közös nagy kincséhez, az évezredek 
alatt megteremtett kultúrához. Ebben 
segítettek a nagypapák és a nagyma-
mák, az apák és az anyák, a tisztességes 
tanárok, az üldözöttségükben is tekin-
télyes egyházak, és a hagyományaikat 
csalafinta módon kommunista álca-
hálóval burkolva csak azért is megôrzô 
neves felsôoktatási intézményeink.

Úgy tûnik, ma, az új rendszer bekö-
szönte után negyedszázaddal, lénye-
gesen bonyolultabb az élet, mint a 
régiben volt. Mindenféle forradalmak 
zúgtak el felettünk: információs forra-
dalom, technikai-technológiai forrada-
lom, posztmodern mûvészeti forrada-
lom, meg még ki tudja, hányféle for-
radalom. Új csegevarák által vezé-
nyelt, villámgyors változások. Ezeket 
követni csak a mindenoldalúan fejlett 
szocialista embertípusok tudnák. Igen 
ám, de mint tudjuk, ilyenek nincsenek. 
Nem is voltak.

Különb-különb képességekkel és te-
hetségekkel megáldott emberek van-
nak. Mint ahogy voltak a mindenol-
dalúságban is. Igaz, akkor könnyebb 
volt például autót szerelni, hiszen nem 
volt számítógépesítve a jármû. Köny-
nyebb volt takarékoskodni is, jól meg-
tanították ezt az úttörô takarékbélye-
gekkel. Könnyebb volt munkát találni, 
az más kérdés, hogy az álcázott mun-
kanélküliség –- leánykori nevén teljes 
foglalkoztatottság –-- máig nyögött 
adósságokba lökte az országot.

Az éppen aktuális brókerbotrány 
kapcsán többször olvashatjuk és hall-
hatjuk, hogy nincs sok csodálkozni va-
lónk, hiszen a magyaroknak igen ala-
csony szinten áll a pénzügyi kultúrá-
juk. Ebben a lekicsinylô és nagyképû 
minôsítésben a brókertempó tükrö-
zôdik. Hogy miért nem tud a közember 
tôzsdézni és az árfolyamokkal bûvész-
kedni, miért nincsenek befektetései, 
miért nem tudja, hogy melyik a jó 
értékpapír és melyik a rossz, és miért 
nem tudja úgy, mint régen az egyszer-
egyet a világ országainak dzsídípí-
adatait.

A mi pénzügyi kultúránk igen egy-
szerû. A munkánkkal megkeresett 
pénzünket olyan intézményekre és 
olyan emberekre bízzuk, akiknek az a 
dolguk, hogy azt megôrizzék. Bizton-
ságban tartsák.

Hogy ez aztán nem így van, az nem 
pénzügyi kultúra vagy kulturálatlanság 
kérdése. Az úgynevezett pénzügyi vál-
ság vagy a Buda-Cash brókerbotránya 
nem más, mint lopás. Kevés ember 
elveszi nagyon sok ember pénzét. És 
igazi szocialista embertípusú, minden-
oldalúan fejlett lényként ezt a lopást 
megmagyarázza, kimagyarázza, elma-
gyarázza.

Arra az egyszerû kérdésre meg, hogy 

hol az ellopott pénz, senki nem felel.

Dippold Pál 
(Magyar Hírlap)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A miniszterelnök szerint – önálló 

külpolitikát folytatni egy más logikát 
követŒ külpolitika után kényelmetlen 
dolog.

– Találkoztam nagykövettel, aki ar-
ra panaszkodott, hogy most nem ked-
velik. A magyar külpolitikát a jó kap-
csolatteremtŒ képesség jellemezte 
eddig, ami azt sugallta, hogy mi min-
dig egyetértünk. Most kiderült, hogy 
vannak ügyek, amikre ez nem áll, 
két-három kérdésben más vonalat vi-
szünk, mint a fogadó ország – ezt kép-
viselni kell. Ilyenként Németországot, 
Lengyelországot és Litvániát emlí-
tette.

Orbán szerint – a nemzetek közötti 
viszony kétféle lehet: vazallusi és 
partneri. Az elŒbbit kell háttérbe szo-
rítani, a partnerit kell elŒtérbe he-
lyezni.

Úgy tért rá az oroszokkal való vi-
szonyra, hogy odaszúrt egyet minden-
kinek. – A magyar hajlamos arra, 
hogy magát nagyon dörzsöltnek tart-
sa, közben Œ a balek. Ez fajtatörténet. 
Azt a konkért példát hozta, hogy – 
mennyire megijedt mindenki, amikor 
fogadta Putyint, hogy milyen követ-
kezményei lesznek a látogatásnak. 
Ehhez képest mi történt? Az olasz 
miniszterelnök nemhogy fogadta az 
orosz elnököt, hanem egyenesen el-
ment hozzá Moszkvába. SŒt, a bojkott 
idején megállapodtak egy egymillárd 
dolláros befektetési alapról. Mi meg 
nézünk ki a fejünkbŒl – vonta meg 
Putyin látogatásának magyar mérle-
gét Orbán.

Szerinte – értelmiségi dörzsöltség 
helyett kereskedelmi dörzsöltségre 
lenne szükségünk, ebben a nyugat 
számos országa és az USA is sokkal 
jobb. Úgy kell képviselni az elvi állás-
pontokat, hogy az szolgálja a gazda-
sági érdekeket is. Németország a boj-
kott idején is növelte a gazdasági 
együttmûködését Oroszországgal.

Az orosz viszonyra bŒvebben is ki-
tért. A magyar miniszterelnök szerint 
– két dolgot világossá kell tenni. Az 
egyik, hogy nem vagyunk Oroszor-
szág ellensége. A másik, hogy fizes-
sünk pontosan. Nem tartozunk azok 
közé, akik kifejezetten oroszellenes 
politikát visznek. Persze, fontos szá-
munkra a nemzetközi jog tisztelete is, 
Ukrajna területi integritása is, de ne 
legyünk ellenségesek az oroszokkal 
szemben, mert elveszítjük Œket.

Kicsit késŒbb visszatért az oroszok-
ra, illetve arra, hogy miért fontos Ma-
gyarországnak Ukrajna területi épsé-
ge. Akkor azt mondta: – Magyaror-
szágnak elemi érdeke, hogy ne legyen 
közös határa Oroszországgal, valami 
mindig legyen Oroszország és Ma-
gyarország között. Minél nagyobb, 
annál jobb. És ez Ukrajna.

Amerikáról azt mondta, van vitánk 
velük, de sokszor elmondta, hogy – 
nem esnek egybe az érdekeink. A 
nagy kérdés az, hogy minek akarunk 
hangsúlyt adni, a különbözŒségnek 
vagy az együttmûködésnek. Katonai 
és gazdasági téren erŒsek a kapcsola-
tok, az ideológiait nem kell erŒltetni.

Szerinte – jogállaminak láttatják az 
amerikaiak a vitáinkat, de valójában 
ideológiai vita az. Kicsit sértŒdötten 
példát is hozott fel arra, hogy az USA 
külpolitikáját a belpolitikája határoz-
za meg. 

– A 2000-es évek közepén még ki-
emelt volt számukra a térségünk, a 
csillagháborús tervek helyszíneként 

Korszakváltás és külpolitika
számoltak velünk, bíztattak a Nabuc-
co gázvezeték megépítésére. Orbán 
még ellenzékben is hangos szóvivŒje 
volt ezeknek, bírálta az MSZP-t, hogy 
mennyire nem állnak bele a tervekbe, 
aztán az amerikaiak meggondolták 
magukat, és dobták a terveket, mint 
egy papírzsebkendŒt.

Orán elárult valamit, amit eddig 
még nem. Ha történik valami a világ-
ban, Œ mindig három relációt néz. 
Három olyan országra figyel, amelyik 
mindig befolyásolta a magyar törté-
nelmet: Németország, Oroszország és 
Törökország. MegerŒsödött persze az 
atlantista vonal is, de ez a három 
ország van a legerŒsebb befolyással 
Magyarországra. Nem véletlen, hogy 
az év elején egymás után fogadta a 
német kancellárt, az orosz elnököt és 
a török kormányfŒt. Így volt ez elren-
dezve.

– A németek egyébként sokkal kö-
vetkezetesebb Közép-Európa-politikát 
visznek, mint az USA. A 20 milliárdos 
beruházásai miatt ráadásul érdekelt 
is Magyarország sikerében.

– Ráadásul különutas politikánk si-
keres is, amit a gazdaság teljesítmé-
nye is alátámaszt, ez kellŒ önbizalmat 
és helyes önértékelést adhat a képvi-
seletéhez. Van teljesítmény, ami alap-
ján megtehetjük, hogy saját érdekein-
ket nézzük.

Orbán szerint – a lengyeleké a leg-
inkább nemzeti gazdaságpolitika, 
nem véletlen, hogy ott még a válság 
alatt sem torpant egyszer sem meg a 
növekedés. Errefelé tart Magyaror-
szág is. Sikeres évek jönnek szá-
munkra.

A kormányfŒ bejelentette azt is, 
hogy – annyira kiszámítható a ma-
gyar gazdaságpolitika, hogy idén nem 
decemberben, hanem már júliusban 
elfogadják a jövŒ évi költségvetést. 

– A keleti nyitás megtörtént, fak-
tum, lezárult. A kapu ki van nyitva, 
közledekeni kell rajta, meg arra 
figyelni, hogy valaki be nem csukja. 
A keleti nyitás sikeres volt, mégha az 
ezt igazoló külgazdasági számokkal 
van egy kis probléma. 2009-ben ex-
portunk 80 százaléka ment az EU-ba, 
az arány öt százalékkal csökkent. Ez 
még így is nagyon magas, ami persze 
egyrészt jó hír, mert erŒs piacon 
állunk helyt, de diverzifikálni kell. 
2018-ig az EU-n kívüli országokba 
irányuló exportot a mostani 25 száza-
lékról 30 százalék fölé kell vinni.

– Ezért jön a déli nyitás, mert még 
mindig Ázsia a jövŒ gazadsági motor-
ja, de a növekedés ott csökkeni fog, 
és a következŒ évtizedben Afrika jön 
fel, ha sikerül stabilizálni a térséget. 
Jelezte – idén még olyan ázsiai or-
szágba megy, ahol a keleti nyitás 

jegyében még nem járt, de Szijjártó 
már Afrikát és Latin-Amerikát veszi 
célba, hogy kitapossa az utat a mi-
niszterelnöknek, aki 2016-tól indul 
erre. Afrikában egyébként egyszer 
járt, 2010-ben Egyiptomban, még 
Mubarak vendégeként.

– Nyugati nyitás meg nem lesz, 
mert olyan nincs, mi a nyugat része 
vagyunk, ezt két népszavazás (NATO, 

EU) döntötte el. A nyugati ingetrációt 
emiatt senki nem kérdŒjelezheti meg. 
Azt is mondta, hogy a nyugat részé-
nek lenni kötelezettségekkel is jár, 
ezért támogatja részvételünket az 
Iszlám elleni katonai akcióban.

Orbán idézett egy mondást, misze-
rint „Egy országnak nincsenek bará-
tai vagy ellenségei, csak érdekei”. 
Szerinte – van ebben igazság, de nem 
teljesen. Az érdekvezérelt külpolitika 
fontos, de nem mindenható. Mert van 
egy sorsközösségünk, ami preferenci-
át élvez. Van egy közös múltunk a 
lengyelekkel, horvátokkal. Ez a kö-
zép-európai sorsközösség majdnem 
olyan fontos, mint a saját nemzeti 
érdekeink. Ehhez képest a Mol miatt 
Orbán szerint is hûvös a viszonyunk 
a horvátokkal, a lengyelekkel pedig 
annál is rosszabb az oroszbarát politi-
kánk miatt. 

*
Orbán Viktor már évek óta említi, 

itt is említette valamilyen új világ-
rend érkezését. Különös, hogy hasz-
nálja ezt a kifejezést, amirŒl minden 
tájékozott ember tudja, hogy ez a két 
szó egy világkormány létrehozását 
szorgalmazó, eredetileg szabadkŒmû-
ves terv (The New World Order, 
Novus Ordo Seclorum), amely Orbán 
törekvésével szemben a nemzetek, 
nemzeti országok elpusztítására tö-
rekszik. Ilyen szóhasználat épp oly 
alkalmatlan mint a híressé tett tusvá-
nyosi illiberális szó. Egy biztos, nem 
arra utal amirŒl David Rockefeller 
így nyilatkozott: „Egy globális átala-
kulás szélén állunk. Csak egy megfe-
lelŒen nagy válságra van szükségünk, 
és a nemzetek el fogják fogadni az új 
világrendet!”

Írásunk elsŒ felében a korszakváltá-
sokról volt szó, amihez nem kell egy 
„megfelelŒen nagy válság”, mert azt 
békésen elŒidézi földi világunk eddig 
elmaradott országainak felzárkózása 
következtében elŒálló új nagyhatalmi 
egyensúly. ErrŒl szól Orbán Viktor, 
és ez az élet rendje. Ezt lehet meg-
zavarni háborúkkal (mint a múlt 
századi Közép-Európa elleni, Euró-
pára végzetes háborúk), a nem is tit-
kos terv szerint kierŒszakolt világkor-
mány létrehozásával. Ezzel szemben 
ésszerû hinni a békés korszakváltás-
ban.

Felvidéki gerillák
A szlovák hatóságok börtönnel, a szlovák internethuszárok veréssel fenyegetik 

ôket – mégis újra és újra feltûnnek piros overáljukban a Felvidék profi gerillái, 
villámgyorsan kétnyelvûekre cserélik a szlovák nyelvû táblákat, feliratokat, 
majd újra nyomuk vész – ja, és szlovák támogatóik is vannak.

Ôk a Kétnyelvû Dél-Szlovákia (KDSZ) névtelen aktivistái, akik azért küzdenek, 
hogy egy olyan, demokratikus országban élhessenek, ahol a többségi nemzet 
nem akar elpusztítani egy ezeréves kultúrát rövidlátó, szélsôségesen 
nacionalista paranoia miatt. Számos más eredményük mellett részük volt abban 
is, hogy a Google térképein ma már Pozsonytól Kassáig, illetve szerte a Kárpát-
medencében magyar neveken is szerepelnek a települések. A híres akciók 
egyik fôszervezôje interjút adott az MNO-nak.

A névtelenséget kérô fiatalember röviden vázolta a problémát: az egész 
szlovák társadalomban jelen van az a szemléletmód, hogy a szlovák állam 
kizárólag a többségi nemzet tulajdona, a kisebbségek pedig jobban teszik, ha a 
szlovák nyelvet használják, az anyanyelvük pedig „a konyhába való”. Rámutat: 
ez egy rég meghaladott soviniszta érvelés, amely szerint a kulturális-nyelvi 
határoknak az államhatárokkal egybe kell esniük. Ezzel szemben itt van a 
KDSZ emberi jogi érvelése, hiszen az anyanyelvhasználat alapvetô emberi jog, 
ennek része a magyar feliratok biztosítása ott, ahol magyarok is élnek – 
magyarázza.

Mint rámutat, a szélsôséges nacionalista gondolkodás egyébként gyakran 
tetten érhetô a szlovák átlagemberek szintjén is, például a magyar témájú 
szlovák nyelvû cikkek, posztok alatti gyûlölködô kommentek formájában, hogy 
más atrocitásokról ne is beszéljünk. Az egyszeri átlagszlovákra jellemzô a 
tájékozatlanság: nem értik, miért fontos a magyaroknak az anyanyelvhasználat, 
sôt a szlovák nyelv elleni támadásként élik meg, pedig a kétnyelvûség éppen 
arról szól, hogy mindkét nép tiszteletben tartja és elismeri a másik jogait. 
Szerinte e jelenség ellen csak annyit tehetünk, hogy elmagyarázzuk, mik az 
igényeink – ez az elmúlt húsz év hatalmas mulasztása a szlovákiai magyar 
politikumtól. A szlovák sajtóból is kiszorult a téma, nem is értik a problémát, és 
indokolatlan hisztéria kíséri a magyar feliratok kérdését, sok szlovák például 
összeköti az ország határainak megváltoztatására irányuló szándékkal.

A szlovák államnyelv erôltetése nem a békés egymás mellett élést szolgálja – 
mutat rá –, mert a problémamentes együttélés alapja mindig a kölcsönös 
tisztelet; az viszont, ha az ország a vizualitás szintjén mellôzi a magyar nyelvet, 
megalázó, mert alacsonyabb rendûnek tünteti fel, ez pedig feszültséget kelt. Ez 
ellen szeretne tenni a KDSZ a saját eszközeivel. Különbözô gerillaakcióik célja 
figyelemfelhívás, témagenerálás és nyomásgyakorlás.

A Kétnyelvû Dél-Szlovákia egy anonim, nem bejegyzett társulás, ennek több 
oka is van: egyrészt azt akarja megmutatni, hogy egyszeri állampolgárok is 
tehetnek valamit a nyelvi jogaikért, nem kell ehhez közéleti személyiségnek 
lenniük, másrészt így szerintük könnyebben tudnak azonosulni a szervezettel 
azok is, akik a közéletet eleve kategóriákban szemlélik. Emellett az is szempont 
volt, hogy így nemcsak rugalmasabban mûködhetnek, de a hatóságok szeme elé 
is nehezebben kerülnek – fejtette ki kérdésünkre.

Amikor a tevékenységük kockázatairól kérdezzük az aktivistát, egyik 
legkirívóbb esetként a peredi projektet említette – a község neve mindig is 
Pered volt, ám a világháború utáni szlovákosítás során a szlovák származású 
tudós, Tessedik Sámuel nyomán Tesedikovóra nevezték át. Az egyébként döntô 
többségben magyar lakosság 2013-ban népszavazást kezdeményezett, amelyen 
egyértelmûen a Pered elnevezés mellett voksolt, ennek ellenére a belügy-
minisztérium nem hagyta jóvá a név-visszaváltoztatást. A KDSZ aktivistái 
ezért leszerelték a Tesedikovo feliratú táblát, a helyére egy Pered feliratút 
erôsítettek, majd a leszerelt táblát – mint a népszavazás értelmében feleslegest 
– postán elküldték Robert Kalinák belügyminiszternek. Ezzel kapcsolatban a 
hatóságok minimum féléves börtönbüntetéssel fenyegették meg az aktivistákat, 
ez azonban jogi értelemben nem állta meg a helyét, hiszen kárt nem okoztak.

Mint mondta, nagyon igyekeznek a legmodernebb marketingeszközöket 
felhasználni, hogy minél szélesebb tömeghez eljusson az érvelésük. A projektek 
szinte maguktól alakulnak ki; legnagyobb sikerüknek egyébként az elsô, 
Dunaszerdahely melletti akciójukat tekinti, amikor kétnyelvû, magyar és 
szlovák útjelzô táblát állítottak fel és betonoztak be. Mint mondta, euforikus 
örömöt éreztek: megmutathatták, hogy a magyar nyelvnek igenis van szerepe a 
nyilvános térben, és nem csak a konyhába való, ahogy a szlovákok, sôt a 
magyarok egy része is tartja. Ekkor született meg jellegzetes „egyenruhájuk” 
is, ugyanis szükségük volt munkaruhára – vásároltak is a közeli boltban –, úgy 
döntöttek, hogy egységesen élénk piros overálokat vesznek fel. Ráadásul 
marketingszempontból is sikeres volt az akció, a Youtube-on tízezrek látták a 
róla készült videót – ahogy az aktivista elmondta, tudatosan törekedtek olyan 
emberek bevonására, akik otthon vannak a webkettes marketing világában.

A megmozdulás után egyébként a Szlovákiai Magyar Kerekasztal is elkezdett 
szakpolitikai javaslatot kidolgozni a kétnyelvû táblákra, feliratokra.

Egyébként, mint az aktivista mondta, nagyon örülnek annak, hogy a Google 
magyar nyelven is megjeleníti a történelmi Magyarországhoz tartozó 
települések neveit, és ha túlzásnak is tartaná azt mondani, hogy a KDSZ idézte 
elô ezt a változást, kérvényostromaikkal minden bizonnyal ôk is hozzájárultak 
ahhoz, hogy ma akik magyarul használják a Google-t, azok a Felvidék térképén 
nem Stúrovót, Presovot és Kosicét, hanem Párkányt, Eperjest és Kassát 
olvashatnak.

Meglepô, hogy a mozgalmat szlovákok is támogatják. Ahogy a KDSZ-gerilla 
elmondta, jellemzôen értelmiségiek, akik megértették, hogy nincsen semmi 
félnivaló a kétnyelvûségtôl, hiszen a kulturális sokszínûségrôl és egymás 
elismerésérôl szól. „Sôt, szlovák tagjaink is vannak” – teszi hozzá.

A tagság egyébként nagyon sokféle, világlátott értelmiségiektôl dolgos kétkezi 
munkásokig mindenféle ember jelen van – ez is a siker egyik kulcsa; a mag 
mintegy 40-50 embert jelent, ehhez csatlakoznak azok, akik helyi szinten 
érintettek egy-egy projektben.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha igaz, hogy a népnek van kormánya 

és nem fordítva, akkor teljesen he-
lyénvaló, hogy a civil társadalom 
egyik meghatározó képviselôje, a 
CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Köz-
hasznú Alapítvány) most már évek óta 
felhatalmazással bír, hogy megtartsa 
az ország értékelést.

Egyre többször jelezzük, hogy nem 
maradunk az öltözôben, hanem, ha 
szükség van ránk, bátran kifutunk a 
politikai, gazdasági, összességében a 
társadalmi élet pályájára.

A nemzeti összetartozás hû erejét 
képviseljük 2009 óta. Hogy ezt jó idô-
ben és jó helyen tettük, mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy támogató és 
bírálatokkal segítô képviseletünk mel-
lett a 2010-es és 2014-es választásokon 
a nemzeti oldal kétharmados többség-
gel nyert.

Igaz, hogy a népnek van kormánya, 
de ha ez a kormány jól teljesít, maga 
mögött érezheti nemzetének többsé-
gét, melynek egyik kifejezôje a félmil-
liós Békemenetet is. A Békemenet 
fizikai és lelki közössége, ha utcára 
lép, a nemzet védelem nehéztüzérsége, 
a magyar szuverenitás, identitás vé-
delmezôje, 500 ezer ember együttes 
szívdobbanása, amely a szubszidiaritás 
értékeinek messze hangzó kifejezése.

Békemenet nem háborúzik --– méltó 
marad nevéhez. Soha nem fordul saját 
polgártársai ellen. Tiszteletben tartja 
mások véleményét, ha ôk törvényesen 
teszik dolgukat.

Barátaim!
Akarjuk, vagy sem, külpolitikai és 

külgazdasági érdekviszonyok ütköze-
teiben kell acélosodnunk, ilyenkor 
sebeket is kaphatunk, azonban nem 
adhatjuk annál lejjebb, mint az Euró-
pai Unió többi tagja, ki kell harcolnunk 
egyenrangúságunkat. Nincs szüksé-
günk duplikált föderációs konstrukci-
óra, ahol a gúla tetején lévô Egyesült 
Államok alatt a másodhegedûs, az 
uniós föderációt akaró pénzhatalom 
bármikor elhúzhatja a nótánkat. 

Kormányunk most már 5 éve maga 
mögött tudhatja a nemzet többségét. 
Ennek is köszönhetô, hogy eredmény-
telen és folyamatosan vesztésre áll a 
belsô uszítóktól tüzelt balliberális 
erôk, Európa parlamenti puccskísérlet 
sorozata.

Hiába próbálták Orbán Viktort 
Strassburgban keresztre feszíteni, 
Navracsics Tibort az Európa Bizott-
sági meghallgatáson élve eltemetni, 
vagy a LIBE Bizottság által összehívott 
Európa Parlamenti meghallgatáson a 
magyar jogállamiságot a hazugságok 
máglyájára vetni. Mint látjuk, nem si-
került. 

Miért nem?
Mert demokráciánk stabil, a magyar 

emberek erkölcsi tartása, szabadság-
vágya más nemzetek felé is példát 
mutat. 

Megtanultuk, hogy a kommunizmus, 
fasizmus, nácizmus, újonnan a neolibe-
ralizmus és izmus-társaik miként mér-
gezték meg a világ társadalmait. Mi-
lyen erôszakos trükkökkel tiporták 
meg az emberi szabadságjogokat. Mi-
ként verték szét a nemzetközösségeket, 
belénk fojtva az igazság szavait. 

Mi civilek innen üzenjük: Többé nem 
leszünk gyarmat! A tapasztalt, öreg 
kontinens nem engedheti meg, hogy a 
pénzügyi cselszövôk nagy mesterei 
kizsákmányolják tartópillérüket, Eu-
rópa népeit.

Egyenlô feltételek mellett viszont be-
tartjuk az önkéntesen vállalt köteles-
ségünket, választott szövetsé-

geseinkkel karöltve hû társként 
próbáljuk szolgálni a békés világot.

Ma Magyarország teljesítményét 
még a legádázabb kritikusaink is 
kénytelenek elismerni. 2010 elôtt még 
a csôd szélén szédelgett országunk. 
Jelen gazdasági eredményeink példa-
mutatóak. 3% feletti a GDP növekedés, 
3% alatti a GDP arányos költségvetési 
deficit, a munkanélküliség 7% közeli 
rátája, a devizahiteleseknek nyújtott 
mentôöv, az államadósság csökkenése 
ténykérdés, miközben épül és szépül 
az ország. A magyar állampolgárok 
kormány melletti bizalmát tükrözi, 
hogy 2010 óta megötszörözték a ma-
gyar államkötvényekbe fektetett meg-
takarításaikat. Ez az összeg 1700 mil-
liárd forint. Ez mind-mind a magyar 
emberek közös eredménye!

Amikor osztályozzuk a kormány tel-
jesítményét, ne feledjük magunkat is 
a nagyító lencse alá helyezni. A kérdés, 
hogy vajon mi, polgárok, mindannyian 
a közjó irányába kívánjuk-e navigálni 
az ország és a nemzet hajóját, vagy 
nem, és egyesek közülünk, a hatalomba 
kerülés csillapíthatatlan vágya miatt 
(kerül, amibe kerül), szíthatják-e az 
emberek közötti ellentéteket, s rom-
bolhatják-e közös eredményeinket.

Erre a kérdésre ideje szigorú, erköl-
csi alapokon nyugvó, jogilag is mega-
lapozott, határozott válaszokat adni. 

Ezért is érdemes elemezni a civil 
társadalomban történô eseményeket. 

2011-ben életbe lépett a civil törvény, 
átláthatóvá téve az alapítványok és 
egyesületek támogatási rendszerét. 
Közel 80 ezer civil szervezet pályázhat 
a Nemzeti Együttmûködési Alap mû-
ködési és szakmai program támogatá-
sára. A törvény kizárja az összefér-
hetetlenséget, a pályázat bíráló 
kollégiumok és a tanács vonatkozá-
sában, ezzel is biztosítva a szakszerû 
és igazságos döntéseket. Azon civil 
közösségek, ahol a bírálók bármely 
módon érintettek, az alap pályázataiból 
kizártak. 

Ugyanez nem mondható el a Norvég 
Alap kapcsán megvalósuló pénzosztó 
tevékenységrôl és az amerikai, Soros 
György pénzeibôl sáfárkodó pénzosztó 
szervekrôl. Ôk tenyérbôl esznek, mint 
a kiskutyák, jutalom falatokért, pa-
rancsra ülnek és állnak. Jól megfizetett 
vezetôik Brüsszelbe járván hangoztat-
ják, hogy a magyar civil szervezeteket 
üldözi a kormány. Az üldözés „látható 
jele”, hogy közpénznek minôsülô tá-
mogatással, pl. 2013-ban, az ÖKOTÁRS 
Alapítvány és társult baráti szerve-
zetei 13, a kormány ellenzékének 
mondható pályázónak egyenként 30-
50 millió forint támogatást nyújtottak. 
Ezzel szemben a Nemzeti Együttmû-
ködési Alaptól 4000 pályázó kapott 
támogatást és az egy közösségre jutó 
összeg 200 ezertôl 3 millió forintig ter-
jedhetett. 

A civileket „elnyomó” kormányunkat 
minôsíti, hogy 2015-re a Nemzeti 
Együttmûködési Alap támogatási ke-
rete 2 milliárd forinttal nôtt. Íme az élô 
cáfolat a hazugságokra! A tények 
megismerése után nem tudunk köny-
nyeket ejteni a Norvég Civil Alap 
agyonsújtott közösségeiért, akik köz-
pénzbôl, miközben vizet prédikálnak, 
bort isznak.

A CÖF-CÖKA kezdeményezte az 
igazságügy miniszter felé, hogy szabá-

lyozza a külföldrôl érkezô támogatások 
átláthatóságát, tegye jogosulttá a ma-
gyar állami szerveket az ellenôrzésre, 
írja elô a kötelezô szerzôdéskötést a 
támogató és a támogatott között, ahol 
az adományok céljai meghatározásra 
kerülnek, ezzel garantálva a nemzet-
biztonsági feltételek teljesülését is. 
Világossá kell tenni, hogy egy demok-
ratikus, jogállamisággal alátámasztott 
országban idegen pénzekbôl sem lehet 
eltûrni az államrend ellen törvény-
telenül uszítókat, felforgatókat, pucs-
csra készülôket és korlátozott forra-
dalmat hirdetôket!

Barátaim!
Miközben megvédjük igazunkat, a 

szükséges önkritikát sem feledhetjük. 
Az ellenzék irányából jövô progresszív 
javaslatokat figyelembe kell venni. 
Azokat, akik a demokráciát jelentô 
többségi döntéseket semmibe veszik, 
erkölcsi megvetésünk kapcsán civil 
világunk perifériájára kell, hogy 
számûzzük. Éreztessük velük a közer-
kölcs erejébôl fakadó megvetésünket. 
A szélsôséges megnyilvánulások, jöj-
jenek azok balról vagy jobbról, veszé-
lyeztetik Európa és Magyarország 
érdekeit, mindegy, hogy vallási vagy 
politikai köntösben jelennek meg. ---- 
Egyre megy! 

A CÖF-CÖKA a nemzet szintû kiegye-
zés híve. A honfitársaikat becsmérlô, 
lejárt szavatosságú, kontraszelektált, 
törött szárnyú politikusok foglalkozta-
tását éjjeliôrként legfeljebb a szobor-
parkban érdemes megoldani. „Nem 
érdemelnek több esélyt!” --– így fogal-
maztunk ismeretterjesztô, „bohócos” 
plakátjainkon. A polgárok jelentôs 
erkölcsi és anyagi támogatást és bizta-
tást nyújtottak közös véleményünk 
kifejtéséhez. Ezt innen is köszönjük.

Barátaim!
Egyre jobban kiteljesedik a rendszer-

váltás. Most már nincs szükség a kap-
kodásra, a kormány által meghozott 
törvények, intézkedések legyenek át-
gondoltak és bölcsek. A népi konzul-
táció ajtaját még szélesebbre kell tár-
ni. 2010-tôl szinte a semmibôl kellett új 
világot teremteni. Ma már szilárdak a 
gazdasági alapok, a kormánynak volt 
ideje tapasztalatokat szerezni, és meg-
ismerni a külsô és belsô, pártpolitikai 
színezetû támadásokat, a „nyuszisap-
kás számonkérés” híveit és módsze-
reit.

Mindemellett valljuk, hogy a megfe-
szített munka mellett kellô szerénység-
gel, (még akkor is, ha a sikerek száma 
növekszik), csökkenteni kell a kor-
mányzás közben elkövetett korrigálás-
ra szoruló hibák számát. A tettek me-
zején a hibák elkövetése azonban 
természetes jelenség, azok elismerése 
és a tanulságok ôszinte levonása vi-
szont azonnali kötelezettség. A gyors 
kijavítás legyen a felelôs kormányzás 
természetes reakciója. 

A CÖF-CÖKA az elmúlt 5 évben nem-
csak támogatta, hanem konstruktív 
módon kritizálta is a kormányt. Fel-
léptünk a banki hitelkárosultakért, 
kemény csatát vívtunk a Bankszövet-
séggel, akikrôl bebizonyosodott, hogy 
tisztességtelenül tettek földönfutóvá 
családokat. Emberek egzisztenciáját 
törték ketté. A jog eszközeit kimerítve, 
élô lelkiismeretként hívtuk fel a 
kormány figyelmét, hogy itt az ideje a 
devizahitelesek megsegítésének és 

CÖKA évértékelô 
rendezvény

most már elengedhetetlen szembe-
szállni a banki önkénnyel. Igyekeztünk 
rábírni az érintett deviza adósokat, 
hogy az utcai megmozdulások helyett 
válasszák a jogi megoldások békés 
formáit. 

Törekvésünk találkozott a társadalom 
szolidaritásával. Ne feledjük, hogy a 
törvényesen is kimondott tisztességte-
len bankok felelôseinek bocsánat ké-
rését a mai napig várja az érintett 
másfél millió ember. 

Minderrôl bôvebben szólni fog kiváló 
új szóvivônk, ifj. Lomnici Zoltán.

Meghívásunkra lengyel barátaink 
ezrei jöttek el március 15-én közösen 
ünnepelni a szabadság napját. Történ-
jen bármi körülöttünk, a lengyel és 
magyar mindig jó barát marad. Civil-
jeink barátsága megingathatatlan. Ezt 
igazolja többek között, hogy közel 400 
lengyel civil klub képviseletében most 
is magunk közt tudhatjuk barátunkat, 
Pawe Piekarczyk urat. 

Általa üzenjük a lengyel népnek, 
hogy ha nem várt esetben szükséges, 
határaik megvédésében számolhatnak 
tettrekészségünkkel, csakúgy, mint 
1920 augusztusában. 
Ryszard Kapuscinsky úrnak, a Ga-

zeta Polska klubok vezetôjének pedig 
betegségébôl történô gyors felépülést 
kívánunk, és baráti üdvözletünket 
küldjük.

NATO szövetségesünk, az amerikai 
nép barátsága számunkra szintén óri-
ási érték. Nem fogadjuk el azonban a 
be nem bizonyított korrupciós váda-
kat. Az amerikai volt ügyvivô urat 
csendre intjük, és szokatlan diplomá-
ciai lépései kapcsán megfontoltabb 
viselkedést javaslunk. A kormánnyal 
szembeni, annak megdöntését de-
monstráló vandál tüntetôknek nem 
adhat személyes jelenlétével erkölcsi 
alapot. A velük való együtt történt me-
netelés miatt elvesztheti közmegbecsü-
lését és személye hitelességét. 

Jóhiszemûen üdvözöljük Colleen 
Bell asszony megérkezését, amitôl a 
magyar-amerikai politikai kapcsolat 
megnyugvását várjuk, melyhez, ha 
igényli, mi is hozzájárulunk. Kérjük, 
hogy állhatatos közremûködéssel se-
gítse országaink kormányainak inten-
zívebb találkozásait, a még meglévô 
politikai problémák megoldása érde-
kében. 

Barátaim!
A CÖF-CÖKA egyik legfontosabb jö-

vôbeni feladatának tekinti a vidék és a 
falusi emberek szolgálatát. A Földmû-
velésügyi Minisztériummal megkötött 
stratégiai együttmûködésünk kereté-
ben, figyelembe véve a hazai üzlet-
láncokkal létesített, az ország számára 
kiemelkedôen fontos szerzôdéseket, 
megkezdjük a kis- és családi vállalko-
zások létrehozására és fejlesztésére 
irányuló munkánkat. 

Olyan termelôi faluközösségeket sze-
retnénk szellemi honvédôink szakins-
truktori tevékenységével létrehozni, 
amely egyben a helyi érdekviszonyok-
nak megfelelôen közösségi együtt-
mûködést is indukál.

Itt szeretnénk külön köszönetet mon-
dani a CBA-nak és a COOP Hungary-

nek, hogy már megkezdték a felaján-
lott kézmûves termékek felvásárlását, 
és a jövôben is részt vesznek a logiszti-
kai mûködtetés megszervezésében, 
készek a termelôkkel történô szerzô-
déskötésekre és a termék adjusztálá-
sához szükséges tanácsadói tevékeny-
ségre. 

Legfôbb célunk a közmunkások átve-
zetése a vállalkozói szférába. Kéréssel 
fordultunk a földmûvelésügyi minisz-
terhez és a foglalkoztatáspolitikáért 
felelôs államtitkárhoz, tegyék lehetô-
vé, hogy az induló családi és kisvállal-
kozások fél évig, egy évig az állam 
terhére ingyenesen foglalkoztathassák 
a közmunkásokat, majd az eltelt fél év, 
egy év után a vállalkozók szerzôdési 
kötelezettség alapján váljanak mun-
káltatóvá. 

Felkértük az FM-et, a NÉBIH-t, hogy 
munkánkat segítse folyamatos, írásos 
információkkal, így frissen tájékoztat-
hatjuk az érdekelteket az uniós és ma-
gyar hitellehetôségekrôl, a termék 
elôállítás és forgalmazás elôírásairól 
és az ehhez szükséges kis gépek, be-
rendezések beszerzési lehetôségeirôl. 

A térségi mezôgazdasági, kertészeti 
kapacitásokat is figyelembe véve tö-
rekszünk arra, hogy a magyar élel-
miszeripart legalább középüzemi 
szinten újrateremtsük. Bizonyosak 
vagyunk abban, hogy a 2-3 évre terve-
zett munkaprogramunk helyben tartja 
a falusi embereket, megmozgatja az 
ottani fiatalok tenni akarását, hosszú 
távú megélhetést és világos jövôt te-
remt. 

Barátaim!
Tekintsünk a jövôbe! 2010-ben az ál-

lampolgárok akaratából sikerült az or-
szág hajójának kormányát 180 fokkal 
elfordítani. Európa baráti vizein hala-
dunk, a kontinens népeivel közös szol-
gálatra szerzôdtünk. Nem feledhetjük 
azonban, hogy gazdasági érdekeinket, 
az erôs nyugati országok mintájára, 
kelet felé is érvényesíteni kell. Ma-
gyarország szerepe lehet, hogy a kelet 
és nyugat között a jövôben ne komppal 
közlekedjen, hanem olyan hidat épít-
sen, amelyen mindkét oldalról száraz 
lábbal lehet átkelni. Ne feledjük, hogy 
számunkra a napkelte éppen olyan 
fontos, mint a napnyugta, és napközben 
békében szeretnénk élni. 

2014-ben bejártuk nemzetünk zegét-
zugát. Meghallgattuk a civilek vélemé-
nyét. Elkészítettük a nemzeti társa-
dalmi szerzôdést és átadtuk a 
kormányfônek. Világossá tettük, hogy 
a mindenkori kormányok élô lelkiis-
mereteként, családjainkért, az orszá-
gért, a nemzetért és Európáért válla-
lunk önkéntes szolgálatot. 

Mi civilek, akik pályára léptünk, nem 
szeretünk vesztesként távozni a mér-
kôzések után. 

Ezért valljuk Széchenyivel, hogy 
„Nihil de nobis, sine nobis” --- „Semmit 
rólunk, nélkülünk!”

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
 

Csizmadia László
CÖF alapító, szóvivô

CÖKA elnök

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net



Esterházy Jánosról, a szlovákiai 
magyarság egykori politikai vezetô-
jérôl emlékeztek meg Prágában a 
csehországi magyarok.

A magyar szervezetek, valamint a 
prágai magyar nagykövetség képvi-
selôi koszorúkat és virágcsokrokat 
helyeztek el a motoli köztemetôben, a 
csehországi kommunizmus áldozata-
inak központi kegyhelyén, ahol az em-
lékmûre Esterházy János emléktáblája 
is felkerült. Az emlékünnepséget, 
amelyre Esterházy János halálának 
58. évfordulója alkalmából került sor, 
a Coexistentia-Együttélés politikai 
mozgalom, a Cseh- és Morvaországi 
Magyarok Szövetségének prágai alap-
szervezete és az Ady Endre Diákkör 
szervezte.Az ünnepségen elhangzott 
beszédekben a szónokok méltatták 
Esterházy János életmûvét és annak a 
jelenhez szóló üzenetét. Egybehang-
zóan azt hangsúlyozták, hogy a csehor-
szági magyaroknak kötelességük 
megôrizni és ápolni a mártír politikus 
emlékét.A beszédekben elhangzott: a 
csehországi magyar szervezetek fela-
datuknak érzik azt is, hogy mindent 
megtegyenek Esterházy János teljes 
rehabilitációja érdekében.A megem-
lékezés végén a néhány tucatnyi részt-
vevô közösen elénekelte a magyar 
himnuszt.A köztemetô emlékmûvén 
elhelyezett Esterházy-táblát ugyanak-
kor cseh és szlovák részrôl több tá-
madás is érte. Esterházy Jánost mind-
eddig ugyanis sem Szlovákia, sem 
Csehország nem volt hajlandó reha-
bilitálni, így a néhai magyar politikust 
mindkét országban hivatalosan to-
vábbra is háborús bûnösként tartják 
nyilván.

* * *
Bizonyossá vált, hogy négyre emel-

kedett a kelet-ukrajnai belháború ma-
gyar áldozatainak száma. Tóth Sán-
dor a Debalcevébôl történt kivonulás 
során vesztette életét.

„Sajnos, beigazolódott az a hír, hogy 

elesett a beregszászi Tóth Sándor, a 
128. sz. gyalogdandár katonája” –-- 
adta hírül vasárnap hivatalos Face-
book-oldalán Babják Sándor, Bereg-
szász polgármestere. Információk 
szerint a kárpátaljai város negyedik 
háborús áldozatának holtteste vasár-
nap estére érkezik meg Beregszászra. 
Hivatalos búcsúztatására hétfô déle-
lôtt kerül sor a helyi kultúrházban.
Utolsó pillanatig reménykedtek
A bajtársai elmondása szerint Tóth 

Sándor február 18-án, a szakadár erôk 
által három oldalról is szorongatott de-
balcevei hadszíntérrôl történô kivo-
nulás során kapott halálos sebet. A fo-
lyamatos zárótûz miatt nem volt mód 
arra, hogy magukkal vigyék. Amikor 
késôbb érte mentek, már nem találták 
a megjelölt helyen.

Kezdetben eltûntként tartották szá-
mon, ám egy héttel késôbb az ukrán 
hadseregben szokásos eljárás szerint 
hivatalosan halottnak nyilvánították. 
Családja titkon a legutolsó pillanatig 
reménykedett abban, hogy valamikép-
pen túlélhette a történteket.

Tóth Sándor a Kelet-Ukrajnában 
múlt év márciusa óta zajló úgynevezett 
terrorellenes mûveletek negyedik ma-
gyar áldozata. Az elsô a szintén bereg-
szászi Popovics Roland volt, aki ta-
valy június 14-én Luhanszk közelében 
vesztette életét. Timoscsuk Mihály 
augusztus 13-án halt meg a szakadá-
rokkal vívott harcokban, a 37 éves 
nagyszôlôsi Kovács Béla pedig január 
26-án esett el.
Jevhen Piljhuj, a 128-as gépesített 

lövészdandár helyettes parancsnoká-
nak információi szerint az úgynevezett 
terrorellenes mûveletek kezdete óta 
102 kárpátaljai illetôségû katona vesz-
tette életét. Közülük 58-an a 2015-ös év 
elsô két hónapjában haltak meg.

* * *
Választott második idegen nyelvként 

kezdik el tanítani a magyart egy ung-
vári ukrán tannyelvû középiskolában, 

de már több kárpátaljai ukrán tanin-
tézet is jelezte, hogy magyar nyelvok-
tatást szeretne indítani.

Kárpátalján az ungvárin kívül eddig 
nyolc iskola szülôi munkaközössége 
jelentette be, hogy választott második 
idegen nyelvként szeretné rendszere-
síteni a magyar nyelv oktatását. Ezt az 
tette lehetôvé, hogy az ukrán oktatási 
minisztérium tavaly jóváhagyta a 
magyar második idegen nyelvként 
való iskolai oktatásának tantervét az 
5–9. osztályok számára –-- adta a 
karpatnews.in.ua kárpátaljai hírpor-
tál.

A portál szerint a magyar nyelv uk-
rán iskolákban való oktatásának elin-
dítását nehezíti, hogy egyelôre hiá-
nyoznak a nyelvtanuláshoz szükséges 
tankönyvek. A kárpátaljai közoktatási 
hatóság ugyanakkor azt ígéri, hogy 
hamarosan elkészülnek a megfelelô 
tankönyvek, és nem lesz gond az okta-
tókkal sem, hiszen mind az Ungvári 
Nemzeti Egyetem, mind a beregszászi 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Fôiskola magas szinten képez megfele-
lô tanárokat.
Volodimir Csubirko, Kárpátalja 

megyei közgyûlésének elnöke, aki 
Bacskai József ungvári magyar fô-
konzullal együtt kereste fel az ungvári 
2. számú középiskolát, ahol a magyar 
nyelv tantárgyként történô oktatása 
elkezdôdik, a sajtónak elmondta: mo-
dellkísérletként indul be a magyar-
tanítás az ukrán iskolában, amelyhez a 
módszertani támogatást az ungvári és 
a beregszászi felsôoktatási intézmé-
nyek szakemberei nyújtják majd. A 
tankönyveket egyelôre magyarországi 
partnereik biztosítják –-- tette hozzá.

Bacskai József közölte, hogy Magyar-
országon is vannak olyan iskolák, ahol 
a tanulók szülei ukrán nyelvoktatást 
szeretnének. Ezekkel a tanintézetekkel 
felvehetik a kapcsolatot a kárpátaljai 
ukrán iskolák, és lehetôség van arra is, 
hogy pályázzanak a visegrádi négyek 
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MEGINT 1914? 
(Elsô rész)
Figyelemre méltó hosszú cikk jelent 

meg március 7-én a melbourne-i The 
Age napilapban. Ebben a University of 
Kent professzora Richard Sakwa 
történész Nick Miller újságíróval be-
szélgetve rámutat , hogy „mi megint 
25 év hidegháborúra vagyunk ítélve, 
ami valószínûleg veszélyesebb lesz 
mint az elsô hidegháború, mert ez egy 
1914-es helyzetet hozhat létre azért 
mert a Nyugat egyszerûen nem veszi 
figyelembe Oroszország érdekeltsé-
geit.”

A brit történész szerint a huszadik 
század végének legnagyobb hibája 
egy hajó fedélzetén történt a Földközi 
tengeren 25 évvel ezelôtt. 1989 de-
cemberében néhány héttel a berlini fal 
ledöntése után id. G Bush amerikai 
elnök egy hajón találkozott Mikhael 
Gorbacsovval Málta szigetétôl nem 
messze.

A „máltai csúcs” a hidegháború végét 
és egy feszültségtôl és bizalmatlan-
ságtól mentes új korszak kezdetét je-
lentette volna, és errôl akkor ott töb-
ben is szónokoltak. De azon a máltai 
találkozón Bush odafordult az egyik 
tanácsadójához azzal, hogy: „nézd, ôk 
megadták magukat, mi gyôztünk!” 
Amig Gorbacsov ott egy közös európai 
otthon alapitásáról beszélt, az USA 
csak -- azóta is --- diadalmaskodott.

Annak ellenére, hogy Oroszországban 
sok olyan esemény történik ami nem 
helyes, Sakwa professzor szerint a 
Nyugatnak egy lépéssel hátrálnia kell 
és újraértékelnie kell a Máltában el-
kezdett hangnemet és a stratégiát 
amíg ez nem késô. Végeredményben 
Oroszország egy nagyhatalom, atom-
hatalom amire hallgatni kell. Ez nem 
jelenti azt hogy szükségszerûen helye-
seljük ami ott történik, és meghátrál-
junk, hanem legalább is mondjuk meg: 
ezek a vitapontok, a helyett hogy az 
oroszokat démonizáljuk. „A diadalmas-
kodásnak legyen vége!” szögezte le 
Sakwa professzor.

Richard Sakwa új könyvében: „Front-
line Ukraine: Crisis in the Borderlands” 
azaz” Arcvonal Ukrajna: Válság a 
határvidéken” felvázolja tézisét. Fel-
tételezve, hogy Oroszország le lett 
gyôzve és figyelmen kívül hagyva 
annak igényeit, és elôre tólván NATO 
határait közelebb és közelebb Moszk-
vához, Európa és az USA létrehozták a 
mai ukrajnai polgárháború feltételeit. 
Ezzel Európát és Oroszországot egy 
bizalmatlanság és agresszió romboló 
és fokozódó ciklusába helyezték ami-
ben egyik fél sem teljesen ártatlan, de 
mindkét fél feddhetetlennek tartja 
magát.

Veszélyt jelentenek azok a baloldali 
és jobboldali szélsôséges csoportok 
Moszkvában amelyek azt sürgetik, 

hogy masirozzunk Kijevbe.
Sakwa könyvére már többen is felfi-

gyeltek írja Nick Miller. Martin 
Packard nyugalmazott NATO elemzô 
szerint Moszkva 1986-ban egy konver-
genciát akart az Európai Unióval. Ezt 
az amerikai titkosszolgálatok szándé-
kosan megtorpedózták azzal a hipoté-
zissel, hogy egy kapcsolat az EU és 
egy demokratikus Oroszország között 
súlyos veszélyt jelentene Amerika 
hosszú távú gazdasági érdekeltségeire. 
Az a zûrzavar és a bizalmatlanság ami 
az orosz amerikai kapcsolatokat jel-
lemzi Washingtonban 30 évvel ezelôtt 
történt döntésekbôl származnak.

Sakwa könyvében egy más szempon-
tot javasol Ukrajnával szemben. Uk-
rajnában már régóta folyik a küzdelem 
egy egységes kultur és politikai Ukraj-
na hivei, és azok között akik elismerik 
a sokszínû, többnyelvû multikulturális 
országot ahol a történelem során a ha-
tárok többször változtak .

(Itt magyar szempontból megjegyez-
hetjük, hogy az ezeréves Magyaror-
szág részének, Kárpátaljának szláv la-
kossága sem ukrán, hanem ruszin, de 
errôl a régióról Sztálin és Benes 1943-
ban úgy döntöttek, hogy mindenki 
megkérdezése nélkül szovjet Ukrajná-
hoz csatolták).

(Folytatjuk)
Kroyherr Frigyes
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iskolai oktatást támogató projektjénél 
–- emlékeztetett a diplomata.

* * *
Kiengedték bolíviai börtönébôl Tóásó 

Elôdöt, a latin-amerikai országban zaj-
ló, úgynevezett terroristaper magyar 
állampolgársággal is rendelkezô vád-
lottját és egyik társát, a bolíviai-horvát 
kettôs állampolgár Mario Tadicot --- 
jelentette az EFE hírügynökség az 
„ügyet jól ismerô forrásokra” hivatkoz-
va.
Tóásó és Tadic már elhagyta a La 

Paz-i büntetô intézményt, de az infor-
máció csak késôbb vált ismertté --- írta 
a spanyol hírügynökség a per más 
vádlottainak egyik ügyvédjére hivat-
kozva, aki nem akarta megnevezni 
magát.

Mindkét férfit fegyveres felkelésben 
való bûnrészességért --- vádalku nyo-
mán --- öt év tíz hónap szabad-
ságvesztésre ítélték. Ez az idô letelt, 
így nem kell tovább börtönben lenniük 
--- emlékeztetett a hírügynökség.

TAz ügy 2009 áprilisában pattant ki 
Bolíviában, miután kommandósok a 
Santa Cruz-i Las Américas szállodában 
rajtaütöttek egy feltételezett terroris-
tasejten, amely állítólag Evo Morales 
elnök meggyilkolására készült és az 
ország erôszakos kettészakítását ké-
szítette elô. Az akcióban életét vesz-
tette a bolíviai-magyar-horvát állam-
polgárságú Rózsa Flores Eduardo, 
az erdélyi magyar Magyarosi Árpád 
és az ír Michael Dwyer. A hatóságok 
ôrizetbe vették a két túlélôt, Tóásót és 
Tadicot, akik az ügy további 37 vád-
lottjának nagy részével együtt azóta is 
vizsgálati fogságban tartottak.

Az ítélet után Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter utasí-
totta Magyarország Bolíviába akkre-
ditált Buenos Aires-i nagykövetét és 
konzulját, személyesen járjanak el a 
helyi hatóságoknál annak érdekében, 
hogy Tóásó Elôd mielôbb elhagyhassa 
az országot.

* * *
A cseh–lengyel országhatár kiigazítá-

sáról tárgyal Prága és Varsó –-- írta a 
Mladá Fronta Dnes címû cseh napi-
lap.

Az újság értesülése szerint Csehor-
szág mintegy 368 hektárnyi területtel 
tartozik Lengyelországnak. A Prága 
által felajánlott pénzbeli kielégítést 
Varsó nem fogadta el. „A lengyelek-
nek területi követelésük van velünk 
szemben, amelyet mi elismerünk” – 
mondta a lapnak Milan Chovanec 
cseh belügyminiszter. Hozzátette: leg-

utóbb február elején tárgyalt lengyel 
partnerével, de egyelôre nincs végle-
ges megállapodás.

Chovanec szerint a cseh kormány 
már elkészített egy listát, hogy mely 
területeket tudná átadni a lengyelek-
nek. A lista titkos, mert a kormánynak 
elôbb az érintett határ menti cseh tele-
pülésekkel kell megállapodnia. Nem 
megerôsített értesülések szerint az 
országhatár megváltoztatása tucatnyi 
csehországi települést érintene kedve-
zôtlenül.

„Bár az állam tulajdonában lévô te-
rületekrôl van szó, számos telken már 
évtizedek óta magánszemélyek gaz-
dálkodnak, akiket az államhatár meg-
változtatása megkárosítana. A változás 
számos esetben a településeket is ne-
gatívan érintené” --– nyilatkozta a lap-
nak Miroslav Kocián, Bíla Voda tele-
pülés polgármestere. E települést 
szintén érintenék a változások.

A mai cseh–lengyel határprobléma 
gyökerei a második világháború utáni 
idôkbe nyúlnak vissza. Lengyelország 
a háború után területi követelésekkel 
lépett fel Csehszlovákiával szemben, 
elsôsorban a Tesíni, az Árvai és a Sze-
pességi régióban. Szovjet nyomásra 
azonban Prága és Varsó megállapodott 
abban, hogy az országhatárt szerzô-
désben rögzítik. Varsó azonban csak 
azzal a feltétellel írta alá a szerzôdést, 
hogy határvonalat a késôbbiekben a 
lehetôségek szerint „egyszerûsítik és 
kiegyenesítik”.

Az 1958-ban aláírt újabb szerzôdés 
alapján a csehszlovák–lengyel határ-
szakasz 80 kilométerrel lett rövidebb. 
Az új határ kimérése után kiderült, 
hogy a kiigazítások következtében 
mintegy 368 hektár lengyel terület 
maradt Csehszlovákiában, mégpedig 
az ország nyugati részében. Ezt kel-
lene a cseheknek visszaadniuk a len-
gyeleknek, de a felek mindeddig nem 
tudtak közös nevezôre jutni. Mindkét 
fél azt állítja, hogy a nyitott kérdés 
nem okoz gondot a kétoldalú kapcsola-
tokban.

* * *
Egyre rövidebbé válik az elektronikai 

eszközök élettartama, derül ki egy né-
met környezetvédelmi szervezet meg-
bízásából készült tanulmányból, amit a 
termékek tervezett elavulásával kap-
csolatban készítettek.

A német Öko-Institut kutatói az elekt-
ronikai eszközök vásárlásával kapcso-
latos szokásokat vizsgálták meg, és 
megállapították, hogy 2004 és 2012 
között 3,5 százalékról 8,3 százalékra 

növekedett azoknak a készülékeknek 
az aránya, amelyeket meghibásodás 
miatt kellett újra cserélni --- írja a Gu-
ardian.

Jelentôsen nôtt azoknak háztartási 
nagygépek --- például hûtôgép, sütô 
vagy mosógép --- aránya, amelyeket a 
vásárlás utáni öt éven belül le kell cse-
rélni. 2004-ben a berendezések 7 szá-
zaléka szorult cserére, 2013-ban vi-
szont már 13 százalékuk. Az arány 
növekedését a tanulmány szerint az 
okozza, hogy jelentôsen emelkedett a 
nem sokkal a vásárlás után meghibá-
sodó eszközök aránya.

Nem csupán az idô elôtt tönkremenô 
eszközök jelentenek problémát, a ta-
nulmányból ugyanis az is kiderül, 
hogy sokan egyszerûen azért cserélik 
le például meglévô hûtôgépüket, mo-
sógépüket, mert egy új, tetszetôsebb 
vagy modernebb készülékre vágynak, 
miközben a meglévô berendezésnek 
semmi baja.

Kiemelten igaz ez a laposképernyôs 
televíziókra: a 2012-es adatok szerint a 
vásárlók 60 százaléka annak ellenére 
vett új tévékészüléket, hogy a meglé-
vônek semmi baja nem volt. Sokan na-
gyobb képernyôméretre, jobb képmi-
nôségre váltanak.
A laptopokat már nem cserélgetjük 

eszetlenül
Ugyanakkor például a laptopok ese-

tében csökkent a nem feltétlenül szük-
séges készülékek cseréje: egy-egy 
szebb, könnyebb vagy másért jobb 
modell megjelenése már nem elég 
erôs inger a váltásra. Az utóbbi évek-
ben a noteszgépek negyedét cserélték 
le meghibásodás miatt. Ez valószínûleg 
annak az eredménye, hogy évekkel 
ezelôtt stagnált az alapszintû interne-
tezés rendszerigénye: egy hat-hét éves 
notebookkal is gond nélkül lehet hasz-
nálni a szolgáltatásokat különösebb 
kompromisszum nélkül. Az Öko-Ins-
titut szakértôi folytatják a kutatást, 
amelynek célja az, hogy azonosíthatóvá 
tegye azokat a lehetôségeket, amelyek 
révén az elektronikai eszközök élettar-
tamát jelentôsen meg lehetne növelni 
--- írja a Betanews.

* * *
Pénzbüntetéssel és jogi eljárással fe-

nyegetik Tajvanon azokat a szülôket, 
akik nem korlátozzák, mennyi idôt tölt 
a gyerek televíziózással és videojáté-
kokkal.

A tajpeji törvényhozás által a napok-
ban szentesített jogszabály azt is tar-
talmazza, hogy a két év alatti gyere-
keknek teljesen meg kell tiltani az 
effajta ---- elektronikus készülékekkel 
történô --- szórakozást. A 18 év alat-
tiakra vonatkozó rendelkezés megtilt-
ja, hogy az „ésszerûséget meghaladó” 
idôtartamon át folytonosan használják 
ezeket a készülékeket. Megfigyelôk 
szerint ezzel veszélyességüket tekint-
ve a szóban forgó elektronikus készü-
lékek deklaráltan a dohánytermékek 
és az alkohol szintjére kerültek Taj-
vanon.

A törvény gondolatának szülôatyja 
Lu Hsziu-jan Kuomintang párti 
parlamenti képviselô, aki azt nyilat-
kozta, hogy célja a fiatalkorúak vé-
delme volt. A nô, aki nem csak a tör-
vényhozásban, de egészségügyi 
szakemberek körében is támogatókat 
talált, elôterjesztésében azt szerette 
volna elérni, ha 30 percre korlátozzák 
az elektronikus készülékek megsza-
kítás nélküli használatának idejét.

A tajvani közvélemény vegyesen rea-

gált a döntésre. Sokan nem tartják he-
lyénvalónak a beavatkozást a családok 
életébe, mondván, az ország irányítói 
átléptek egy határt. Mások úgy vélik, a 
jogszabály betartatásával is gondok 
lehetnek, ráadásul a hatóság könnyen 
megsértheti a személyi szabadságot. A 
helyi televízióban egy szemorvos is 
megszólalt, aki szerint az okostelefonok 
és tabletek elterjedésével megnôttek a 
szembetegségek és az ezzel kapcsola-
tos korrekciós mûtétek.

A tajvani helyzet súlyosságáról árul-
kodnak azok a hírek, amelyek idôrôl 
idôre tragikus kimenetelû videójátéko-
zásról számolnak be. A mértéktelen 
képernyô elôtt ülésnek és játéknak 
idén már két áldozata is volt.

Egy 32 éves férfi három teljes napig 
játszott egy internetkávézóban, majd 
az asztalra borult. Azt hitték alszik. A 
helyi rendôrfônök az esettel kapcso-
latban azt javasolta, hogy a szenvedé-
lyes játékosok legalább kétóránként 
tartsanak szünetet, álljanak fel és 
mozogjanak egy kicsit.

Január elsején egy 38 éves férfire 
találtak rá, akinek szervezete ötnapi 
pihenô nélküli játék után mondta fel a 
szolgálatot. Korábbi hírek szerint egy 
23 éves és egy 18 éves fiatalember is a 
videójáték áldozata lett. Volt, akit a 
számítógép egerével a kezében talál-
tak meg, más néhány lépés megtétele 
után esett össze.

Kína szárazföldi területein, ahol im-

már 648 millió internetezô böngészi 
rendszeresen a világhálót, ugyancsak 
komoly gondot okoz a játékfüggôség 
kezelése. A kínai hatóságok még 2010-
ben arra kötelezték az online játék-
gyártókat, hogy alkalmazzanak olyan 
technikát, amely korlátozná a kisko-
rúak felhasználási idejét. 2013 decem-
berében Sanghaj városa olyan rendel-
kezést hozott, amelyben az engedékeny 
szülôket teszi felelôssé csemetéik kép-
ernyô elé „ragadásáért”.

* * *
Példátlan mértékû besugárzás okozta 

Alekszandr Litvinyenko halálát --- 
mondta a néhai orosz állambiztonsági 
tiszt nyolc évvel ezelôtti londoni meg-
gyilkolásának körülményeit feltárni 
hivatott brit bírói vizsgálat meghall-
gatásán a holttestet annak idején meg-
vizsgáló patológus szakértô.
Nathaniel Cary, a brit belügyminisz-

térium patológusa a hosszú ideje fe-
szült figyelemmel várt, elôzô nap kez-
dôdött vizsgálat második munkanapján 
kijelentette: a sugárzás mértéke miatt 
Litvinyenko halottkémi szemléje va-
lószínûleg a legveszélyesebb volt, 
amelyet a nyugati világban valaha is 
elvégeztek.

A szakértô elmondta: a holttestet át 
kellett szállítani egy olyan helyszínre, 
amelyet felszereltek sugárzásbizton-
sági eszközökkel, ô és kollégái pedig a 
vizsgálat elvégzéséhez teljes sugárzás-
védelmi öltözetet viseltek.

KÖLTÖZKÖDÉS MIATT
AZ ALÁBBI TÁRGYAK EGYBEN, 

EGY ÖSSZEGÉRT ELADÓK
Magyarországról hozottak:
Antik nappali ágy, nagyméretû, nagyon szép. Faragott diófa ke-

rettel, almazöld huzattal. Az ülés alatt kivülrôl láthatatlan, középen 

felnyitható ágynemû tárolóval.

Hozzátartozó két karosszék és két hátasszék

Hozzáadjuk az e célra  otthonrol hozott elegánsan mintás anyagot, 

ha késôbben át akarják húzni az egész garnitúrát.

Két kávézó asztal. Egy nagyobb és egy kisebb. (Az eredeti interziás 
elveszett hurcolkodás közben).

Méltányos ár:  2,500.–
Nagyméretû antik láda (téli/nyári rakodó, ágynemû, stb).

Méltányos ár:  300.–
Könyvszekrény/vitrin. Nagyon szép antik. A két ajtón, az interziás 

famunka alul  és üveg felül.

Méltányos ár:  1,200.–
Nagyméretû antik íróasztal, különleges (a zárakat lefeszítették 

szállitás közben) és hozzátartozó karosszék.

Méltányos ár:  1,500.–
Szlanyi Lajos nagyméretû olajfestménye: TÁTRA (Az eredeti keret 

jobb also sarkán kicsi sérülés, azonkivül a festményen alig látható 
ceruzahegynyi sérülés).

Méltányos ár: 300.–
Ausztráliai bútorok:
1982-ben megrendelésre keszült egyedi munkák a neves Brisbane-i 

“Bell Brothers” keze alól védjegyekkel minden darabban:

Gyönyörû, négyajtós, nagyméretû ebédlôszekrény. Három ajtó 

mögött polcok, egy ajtó mögött fiókokkal. 

Méltányos ár:  2,500.–
Ovális ebédlôasztal hat székkel, de nyolcnak is lehet tálalni. (A

székeket ideje lenne áthúzni).
Méltányos ár: 1,000.–

Sarki vitrin szekrény, nagyon szép. 

Méltányos ár:   800.–
Az összes fent megnevezett bútorok elvihetôek  $6,500.– ért. 

A szállitást Önek kell megoldania.
Érdeklôdni a 0418 394-098 (Melbourne) számon lehet.
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Zsoltáros Ultimátum
Petrás Mária énekes/keramikus 
és Döbrentei Kornél költô/ ró 

ausztráliai körútja

Petrás Mária Csángóföld szülötte-
ként môvészetében hordozza a tiszta 
forrás elemeit, amelyekrôl legszebben 
hitvallásában szól hozzánk:
Hitvallásom „Abban a világban, 

amelyben születtem, imádságos ha-
rangozással kezdôdött a nap, és avval 
is ért véget. 

A családok gazdagságát nyolc-tíz-ti-
zenkét gyermek jelentette. Az ötéves-
tôl a legöregebbekig mindenkinek 
nélkülözhetetlen szerepe volt. Hétköz-
nap azért dolgozott az ember erôvel és 
szorgalommal, mert elôtte állt egy-egy 
ünnep. Az ünnep elôtt mindig nagy ké-
szülôdések voltak. Az emberek kitisz-
tították lelkûket, életûket, házukat, 
istállóikat, ólaikat, kertjeiket, faluju-
kat, megbocsátottak, megbékültek, 
misére mentek szép ünneplô ruhában, 
és délután megjárták egymást. Az ün-
nepek nagy örömmel teltek, mindent 
meg tudtak maguknak teremteni úgy, 
hogy nem voltak senkinek a szolgái. 
Tudták, hogy mi a rendje a világnak, 
mert a nap, a hold, a csillagok, az idô-
járás és a mélységes hitük útbaigazí-
tották ôket. Akármit nem cselekedtek, 
akármit nem ejtettek ki a szájukon.

Névtelen szentek között nôttem fel, 
akik a sereg gyermekükkel körülvéve 
tudtak énekelve szôni, fonni, gyönyö-
rûen hímezni, varázslatossá tenni azt a 
nehéz világot. Böjttel és imádsággal, 
Mária erejével elmesszítették a testi-
lelki bajokat. Az ô képüket szeretném 
példaként a világ elé tárni. 
„Petrás Mária
Mária a 90-es évek elején költözött át 

Magyarországra, ahol elvégezte az 
Iparmôvészeti Egyetemet. 

Vizsgamunkaja (1997) egy szobor-
csoport „Krisztus a Kereszten” a Dé-
vai Árvaházban látható. 

Számos kiállítása (a Kárpát-medencé-
ben és a világ különbözô részein) meg-
hódította a mûvészetpártoló közönsé-
get. Munkáit a Mária kultusz megjele-
nítése mellett (amelyet a Csiksomlyói 
Szôzanya ihletett meg) --– népének a 
csángó-magyar kultúra és hitvilág áb-
rázolása jellemzik. 

Petrás Mária kerámiái megalkotása 
mellett ennek szolgálatára is elhiva-
tott. Ô az egyetlen autentikus csángó 
népi énekes Magyarországon, aki az 
Istentôl kegyelembôl kapott hangjával 
ékesíti a különbözô magyar 

rendezvények hangulatát. 
Mária több alkalommal szerepelt a 

Muzsikás együttessel hazai és külhoni 
kulturális rendezvényeken. Fellépéseit 
a mûvészetek iránti mély alázat és hit-
vallásának tiszta közvetítése jellemzi. 
2014-ben Prima Primissima dijjal 
tüntették ki.  Ausztráliában most sze-
repel elôször férjével a Kossuth dijas 
Döbrentei Kornél költô/íróval.

A kiállítások mellett elôadások is 

Petrás Máriával és Döbrentei Kornéllal
a következô sydneyi rendezvényeken találkozhat az 

érdeklôdô közönség
má rcius 22 10:30 vasárnapi szentmis én, a Szt Erzsébet Otthonban 

(1 Symonds Rd Dean Park)
du 2:00 órától Mindszenty Otthon kápoln jában 
(120 Parramatta Rd Ashfield) 
du 3:30-tól a Punchbowl-i Magyar Házban 

(1 Highclare Ave)
március 23-án hétfôn du 2:30 Szt Erzsébet Otthon kápolnájában 
március 24-én kedden du 3:00 órától a Szt Erzsébet Otthon Gondozó 

Házában
március 26-27-én csütörtökön és pénteken kiállítás a Sydney-i 

Lengyel Fôkonzulátuson. Megnyitó 26-án  6:30 órakor 
(10 Trelawney St, Woollahra)

március 27-én pénteken este 7:00 órakor a Délvidéki Magyar 
Szövetség házában 

(31 Glendenning Rd, Glendenning)
március 28-án szombaton délben a Flemingtoni Magyar Iskolában 

majd a cserkészotthonban
március 29-én Virágvasárnap a de 11:30-kor Istentisztelen után, du 

1:00 órakor kiállitásmegnyitó a Sydney-i Református Egyháznál 
(11 Carrington Ave, Strathfield).

 Érdeklôdés Kicsi Csillánál:  
0448 157 640  cskicsi@hotmail.com

szerepelnek a mûvész házaspár 
programjában. Az elôadásokhoz a 
Zsoltásor Ultimátum cimô képes 
albumuk bemutatása szolgáltatja az 
alapot. Az album Petrás Mária mun-
káit vonultatja fel, amelyek mellé 
Döbrentei Kornél verseket irt. Hitvilá-
gukról, nemzet tudatukról és embersé-
gükrôl szólnak hozzánk, szívet-lelket 
gyönyörködtetô stílusban, épülésünk-
re.

Az ausztráliai kiállításokat Ilosvay 
Gusztáv szobrász rendezi, míg a mû-
soros programok szervezését a Syd-
neyi Magyar Református Egyház lel-
késze Nt Péterffy Kund, valamint a 
gyülekezet Presbitériuma nevében 
Kicsi Csilla vállalták.

A mûvészek március 15-re érkeztek 
Queenslandbe, ahol a Brisbane-i és a 
Gold Coast-i közösségek elôtt szerepel-
tek.  Következô szereplésük Canberrá-

--ban má rcius 20-án pénteken a Magyar 
Nagykövetségen lesz. (Tel: 02 6282 
3226)

Sydneyi mûsoruk részletei hirdeté-
sünkben.

Kicsi Csilla

Polner Zoltán
Mindszenty portré
Devictus Vincit (Legyôzetve gyôz)

Az önkéntes
számûzetés idôtlen
menekülés a semmibe.
Az ember egyetlen menedéke
Csak a hite!

A hercegprímásnak
maradnia kellett,
hogy a szétroncsolt egek alatt
ôrizze és védje
a kereszténységet!

A szentatya
négy világtájnak hirdette:
„Magyarország szenvedése
az egekig kiált!” Aztán csend lett!
A megtorlás véres csendje.

A fôváros szívében
azonban tizenöt évig,
négy fal közé zárva,
vigyázott az országra:
Mindszenty József!
Ôrá pedig Isten!

Mindszenty József szülütésének 125. 
évfordulójára 2017. március 29. ké-
szülô oratóriumból.

Zeneszerzô: Király László Budapest.
Beküldte: Bite Ilona



Marosvásárhelyre minden késve ér-

kezik, még az influenza-járvány is. Így 

volt ez 166 éve, amikor hat nappal ké-

sett a forradalom híre. De utána fel-

gyorsultak az események. Hat évvel 

késôbb pedig a hóhérok „gyorsultak 

fel”.

A pesti forradalom híre 1848. március 

21-én este érkezett a szabad királyi vá-

rosba, s vele együtt a 12 pontban meg-

fogalmazott követelés. A hírnök a ki-

áltványt Iosif Vluduc kollégiumi 

tanárnak adta át, ô értesítette a Ma-

rosvásárhelyen élô magyar és román 

joghallgatókat, kancellistákat. Akkor 

még valamennyien lelkesedtek a ma-

gyar forradalmi eszmékért.

Március 22-én a marosvásárhelyi Ki-

rályi Tábla több mint kétszáz irodai 

alkalmazottja, magyarok, románok és 

szászok gyûlést tartottak Horváth Já-
nos ellenzéki követ elnökletével és ki-

mondták, hogy magukévá teszik a 

pesti ifjúság 12 pontját. Köztük volt 

Alexandru Papiu Ilarian is, aki a 

többiekkel együtt az unió mellett dön-

tött.

Március 25-én Bodor Péter zenélô 

kútja körül tömeggyûlést tartottak, 

amelyen részt vett a városi polgárság 

csaknem teljes egésze. A református 

kollégium diákjai és tanárai teljes lét-

számban megjelentek a gyûlésen, és 

az egész város fáklyás felvonulásra 

indult. Az Erdélyi Híradó április 4-i 

számában ilyen címmel jelent meg a 

tudósítás: 1848. március 25. --– Maros-

vásárhelyen a fáklyásmenetben felvo-

nuló ifjúság a Himnuszt énekli.

A város legnagyobb épületei ôrzik a 

forradalmi lelkesedés emlékét: az 

Apolló-palota falai közt találkozott és 

vitatkozott a város forradalmi ifjúsá-

ga. A Kárnász-házban székelt a Nem-

zetôrség. A Kendeffi palotában több 

mint kétszáz magyar, román és szász 

nemzetiségû kancellista dolgozott, 
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Március idusa és az utánuk jövôk

akik az elsô naptól a forradalom mellé 

álltak. Még 166 év után is állnak az 

épületek, amelyek közvetlenül kapcso-

lódtak a forradalom és szabadságharc 

elsô napjainak diadalmas történeté-

hez.

De elzúgott a forradalom, és eljött 

Világos, és Arad, és gyászos sötétség 

borult Erdélyre és Vásárhelyre is.

A vértanúk öten voltak
Ijesztô, hogy vásárhelyiként mennyi 

mindent nem tudunk még mindig a 

székely vértanúkkal kapcsolatban. Azt 

még csak-csak tudjuk, hogy kik voltak 

a Vásárhelyi Hármak: az udvarhely-

széki, bágyi Török János a Marosvá-

sárhelyi Református Kollégium teoló-

gia szakos tanára, a szintén udvar 

helyszéki, martonosi Gálfi Mihály 

ügyvéd, és a háromszéki teleki Hor-
váth Károly földbirtokos.

Tudjuk, hogy volt még két másik ki-

végzett is, Várady József és Bartalis 
Ferenc. Nekik Sepsiszentgyörgyön 

hurkolta a kötelet a hóhér 49 nappal a 

vásárhelyi kivégzés után, április 29-én. 

Azt viszont már csak nagyon kevesen 

tudják, hogy 77 nappal a marosvásár-

helyi, 28-cal a sepsiszentgyörgyi kivég

zés után Marosvásárhelyen ismét 

munkába állt a hóhér: május 27-én két 

földmûvest, Bertalan Lászlót és 

Benedek Dánielt akasztották a Posta-

réten.

Benedek Dániel huszonhat éves volt, 

amikor meghalt. Bibarcfalvi legény, a 

szökött katona, Bertalan László ke-

nyeres pajtása. Miután Bertalan haza-

szökött az osztrák seregbôl, együtt 

állnak be Várady szabadcsapatába. El-

fogták, és halálra ítélték ôket.

Április 20-án szöktek, május 19-én új-

ra elfogták ôket, láncra verve, szigorú 

ôrizet alatt Marosvásárhelyre hurcol-

ták. És május 27-én már pergett is a 

dob, a hóhér végezte feladatát, ugyan-

csak a Postaréten. Kik láthatták a 

derék földmívesek végsô pillanatait, 

talált-e oltott meszet a rókalelkû város-

bíró elemésztésükhöz, nem tudni.

Máig rejtély, hogy miért hiányzik ne-

vük is az obeliszkrôl, hiszen áldozatuk 

ugyanakkora –-- életükkel fizettek a 

szabadság álmáért.

Császári bosszú
Jó tudni -– az osztrák önkény ötvenöt 

halálos ítéletet hozott a Makk-féle ösz-

szeesküvési perekben, hetet végrehaj-

tottak, „még más negyvennyolcz volt 

halálra itélve, kik kegyelmezés utján 

több-kevesebb ideig tartó --– vasban 

töltendô –-- várfogságra itéltettek” -– 

mondja Orbán Balázs.
Az elítéltek között sok volt a mai Ma-

ros megye területérôl származó. Íme, 

néhányuk: Bereczky Sándor torbosz-

lói (12 év börtön), Albert János sá-

romberki, Musnay Pál szentistváni, 

Gál Antal szentgericei (10-10 év), 

Kenderessy Elekné Boér Anna mi-

kefalvi (ô az egyetlen nôi halálraítélt, 

aki április 12-én kegyelmet kapott), 

Bitai Mihály mezôcsávási, Dózsa 
Sándor makfalvi (10-10 év), Demjén 
(Dimény?) Lajos marosvásárhelyi, 

Nagy Dániel mezôbándi, Horváth 
Gáspár vajai, Deák Farkas maros-

vásárhelyi (5-5 év), Hajnal Róza ma-

rosvásárhelyi (Hajnal József maros-

vásárhelyi városi hivatalnok leánya), 

neki 12 évre csökkentették az ítéletét 

15-rôl, Albert Márton vajai, Sófalvi 
József nyomáti (6 év), Szentkirályi 

Zsigmondné Berzenczey Erzsébet 

marosvásárhelyi (8 év), s a désfalvi 

Boncza Imre, Ady Endréné Boncza 
Berta nagybátyja, akit 10 évre ítéltek.

Illik rájuk is emlékezni. Mint ahogyan 

illik valamennyi olyan emberre, akik a 

császári bosszú, az osztrák önkény mi-

att haltak, szenvedtek.

Emlékezés gránitkô alatt
A Székely Vértanúk Emlékmûve 

139 éve, 1875. június 27. óta áll. A 

hatméteres obeliszk alatt kisebb na-

yobb megszakításokkal –-- a politikai 

konstelláció és hatalmi rendszer függ-

vényében –-- emlékeztek a forradalom 

kitörésére, és az áldozatokra. Olyankor 

is amikor nem volt szabad, s olyankor 

is, amikor igen. Egy 73 évvel ezelôtti 
fotográfiát találtunk egy közösségi 
oldalon. 1941. március 15-én, amelyet 
egy akkori vásárhelyi polgár, N. G. 
készített, s a fia tette közkinccsé a 
világhálón. Érdemes megfigyelni az 
emlékmû akkori környezetét, de azt is, 
hogy mennyien vettek részt a megem-
lékezésen.

Hallgatni a költôre
A Pilvax vezére több volt egy lánglelkû költônél. A forrófejû Petôfi Sándor 

legbôszebb pillanataiban is távolabbra látott kortársainál. Magával hozott böl-

csessége ott ragyogott a gyakran indulatos sorok mögött is. A zsenik pontosan 

tudják: lelkesíteni önmagában kevés, lángot lobbantani -– március tizenötödikét 

csinálni –- talán más is tud, ám parazsat ôrizni csak kevesen…

Megírni, elszavalni a Nemzeti dalt, megszerkeszteni, kinyomtatni a tizenkét 

pontot „csupán” a dolgok eleje –- megzabolázni, alkalmas utat szabni a begyújtott 

vágyaknak, az az igazi kihívás. Mert csak így szavalhatjuk hitelesen a Nemzeti 

Múzeum lépcsôjén a forradalommal eggyé vált versének refrénjét: „Rabok 
tovább nem leszünk!”
Petôfi ennél tovább megy. Féltve a forradalom parazsát, írja is majd -– írja? 

kiáltja –- Debrecenben kelt roppant versében (1848. december): „Kaszálhatod a 
fût világvégeig, / Holnap kinô az, ha ma lenyesik. / Tördelheted le a fa lombjait, 
/ Idô jártával ujra kivirít.” A forradalom költôjének megborzongató „javaslata” 

maga a vers címe: „Akasszátok föl a királyokat!” És azokhoz is szól, akik 

vívódnának ezt választani: „Hiába ömlik, hôsök, véretek, / Ha a koronát el nem 
töritek, / Fejét a szörny ismét fölemeli, / S akkor megint elôl kell kezdeni.”

Mit sem ér a legfényesebb gyôzelem, ha írmagja marad a legyôzöttnek -– 

sugallja a költô. Vajon tudta volna-e ezt az üzenetet merész-költôien rímekbe 
szedni bárki más? Aligha. (Persze, „értékelte” is a szabadságharcot eltipró 

császári „irodalomkritika”. Még napokkal az ütközet után is Petôfi holttestét 

kerestette a bosszúszomjas Ferenc József a segesvári csatatéren…)

Persze, mint a gyôztes forradalmakat, a mi március tizenötödikénket is kör-

beölelte a csalfa boldogság. A korai öröm. De hát ki ne értené ezt meg? Maga 

Petôfi is nem kis büszkeséggel írja akkori naplójában, miként fogadta a Budán 

székelô „hatalom” a nagy nap végén a forradalmi választmány küldöttségét: „A 
nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatik, és öt perc-
nyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett.” Bele bizony --– mert ott és akkor 

nem is igen volt más választása…

Csakhogy a hatalom --– ahogyan szokta --– nem feladta, csupán kivárt. A zsar-

noknak rutinja van az ilyenben, régrôl tudjuk. Cselt forral. Reménykedik. 

(„Holnap kinô az, ha ma lenyesik”) A forradalmi ifjúság követelései elôtt 

március idusán még meghajló bécsi udvar már a következô hetekben megpró-

bálta visszaszerezni a nemzetnek tett engedményeit. Lassan, alattomosan, de 

egyre nagyobb léptekkel.

Kezdte a nemzetiségek bevált uszításával, aztán folytatta a csaknem fél-

kegyelmû uralkodó, V. Ferdinánd félreállításával, késôbb az orosz cár megke-

resésével. (A beteg Ferdinánd menesztése már régrôl tervben volt, csupán a 

forradalmi hullám –- Pest mellett Bécsben és Prágában is lázadás tört ki -– nem 

kedvezett a változtatásnak. A „nyugodt pillanat” a pákozdi gyôzô, Móga János 
schwechati veresége és az újabb, októberi bécsi zendülés után érkezett el. Az 

ifjú –- tizennyolc éves -– Ferenc József 1848. december másodikán foglalta el a 

trónt.)

A történelem ismétli önmagát („Ha a koronát el nem töritek, / Fejét a szörny 
ismét fölemeli”). Talán ha Schwechat elôtt nem bizonytalanodik el a lendületben 

lévô fiatal honvédsereg, és menetbôl Bécsig vonul egyesülni a föllázadt 

diáksággal… Talán ha –-- fél évre rá -– a dicsôséges tavaszi hadjáratban (hosszú 

vajúdás, indulatos Kossuth–Görgey-viták után) nem állunk le Budát ostromol-

ni, de ûzzük tovább a megroggyant császáriakat –-- nos, akkor talán eltörhetett 

volna az a korona… De nem így történt, helyette bekövetkezett a baljós költôi 

látomás: „Fejét a szörny ismét fölemeli…” Mint oly sokszor.

A magyar história szereplôi nem hallgatnak Petôfire. Sorsfordulóink rendre 

megtorpannak a szelíd nyesésnél, lombtördelésnél --– a gyökér kiásása elôtt 

már elfogy a bátorság. Illetve dehogy, a bátorság megvan. Talán inkább túl 

gyorsan felejtünk. Korán megbocsátunk, az a baj. Hiszünk, akiknek nem lenne 

szabad hinnünk. Ha meg éppen nem a túlerô gyôz le bennünket -– kaméleonok 

csalnak lépre. Olykor meg egyenesen magunk kérjük vissza megnyomorítóinkat, 

ahogy az a közelmúltban többször is megtörtént, hogy aztán jöjjön az újabb 

csalódás. Rengeteg a példa. Ki érti ezt? Csatákat nyerünk, de háborúkat veszí-

tünk.

Vajon mikor hiszünk végre a költônek?
Persze nem „akasztanunk kell” –-- de gyökeresen kiásni a gazt föltétlenül. 

Eltávolítani, ami nem odavaló. Erre figyelmezteti a nemzetet --– a ma generá-

cióját is –-- Petôfi Sándor a maga temperamentumán. Zord indulatának már 

akkor, negyvennyolcban is jó oka volt. És vajon mit szólna most, ha végignézne 
az elszaladt százhatvanhét esztendôn, a „gyomlálatlan” emberöltôkön? Mit 
szólna teszetoszaságunkra, ami miatt idôrôl idôre ránk tekeredett valami rút, 
kiirthatatlannak látszó folyondár?
Legszebb ünnepünk, március tizenötödike hordozza magában a legtöbb 

tanulságot. Petôfi Sándor pedig már rímekbe is szedte. Nekünk csak újra 
kellene olvasni az intelmeket. Értelmezni. Alkalmazni. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

A 74 évvel ezelôtti postaréti emlékezô ünnepség
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Atyimás Erzsébet
 februári jegyzete

2015 február 7
A különbözô ausztráliai államokban 

mûködô magyar csúcsszervezetek 
képviselôi, 2015 február 7-én a Mel-
bourne-i Magyar Központban tartott 
tanácskozáson, megalakították az új 
Ausztráliai Magyar Szövetséget (Aust-
ralian Hungarian Federation). Az öt 
állam Dél Ausztrália, New South Wa-
les, Nyugat Ausztrália, Queensland és 
Victória képviselôi véglegesítették a 
két évvel ezelôtt indult egyesítést. (bô-
vebben a Magyar Élet 2015 február 19. 
számában 7. oldal)
Február 8
Határtalan Hagyomány Vigasság 

2015
Gulyásleves és halászlé fôzôver-

seny
Vasárnap február nyolcadikán, nap-

sütötte reggelen, korán érkeztek, 
vagyis éppen jó idôben a benevezôk, 
hogy kényelmesen elkészitse ki-ki a 
maga legfinomabb díjérdemre való 
fôztjét. Ez évben is volt elegendô sze-
mély, társaság akik fôztjüket meg-
mérettették. Bátor emberek! Mivel én 
nem tartozom a korán kelôk közé, így 
amikor én megjelentem, már a bene-
vezôk bográcsaiban nagyban rotyog-
tak az étkek. A finom illatok kevered-
tek a bogrács alatt ropogó tûz füstjé-
vel, hírdették, hogy mi készül. Az enni 
vágyó vendégsereg lassan betöltötte a 
templomkert árnyas helyeit. Beszél-
getve, kávé és egyéb italok mellett, 
melyeket az Anton család által kezelt 
italárusitó asztalánál lehetett kapni, 
várták a kóstolás idejét. Ez a mai alka-
lom, mint ahogy a hírdetésben már 
tudtunkra adták a rendezôk, a Fonó 
Magyar Központ Néptáncegyüttes, 
rendhagyó volt. Ugyanis a Pozsonyi 
Kamara Kör tagjai, három zenész, egy 
énekes, négy táncos, voltak a nap ven-
dégei/fénypontjai. Bakonyi Péter 

KRÓNIKA
konzul, aki küldetéséhez híven, amióta 
családjával Melbourne-be érkezett, 
részt vesz/vállal a közösségi megmoz-
dulásokon, ezen délelôttön, hogy meg-
törje a várakozás hosszát, mikrofonnal 
kezében végigjárta a bográcsokat, de 
nem kóstolgató szándékkal, hanem 
megkérdezte a benevezôket, hogy sa-
ját szavaikkal mondják el mit fôznek. 
Péter ügyesen kérdezôsködött, de 
mégsem sikerült megtudnia, hogy mi 
is kell egy finom gulyáshoz, halász-
léhez, vadpörkölthöz vagy pacalpörköl-
thöz, csak a tájegységeket nevezték 
meg a kérdezettek. A titkot senki sem 
árulta el. Amint látja kedves olvasó 
széles volt a versenyanyag. Ezután 
megjelentek a Pozsonyi Kamara Kör 
zenészei, Németh Dénes primás, 
Orsós Tamás brácsa, Király Tamás 
nagybögô és jött ami még, vagy már 
nagyon régen volt, a mulatozás. Úgy-
látszik sokunknak hiányérzete van, 
mert a zenészeket hamarosan egy 
nagy sereg vette körül és mindenki 
kinyitotta a nóta emléktárát, hama-
rosan, hetedhét országra szóló nagy 
mulatozás kerekedett a Melbourne-i 
Magyar Központ Templomligetében.  

Eljött az ebéd ideje, azok akik szeret-
nek véleményt formálni, kóstolgatták 
a versenyzôk ételeit, viszont akik a biz-
tosra számítanak, azok a nagybogrács-
ban fôtt gulyást fogyasztották, melyet 
Vetô Olga és Vetô Tibor készített.

A bográcsokból hamar elfogyott min-
den és nemsokára lángosért hosszú 
kigyóvá növekedett a lángos rajon-
góinak sora, amit már javában sütöt-
tek, a Fonó M.K.N-es tagjai, hozzátar-
tozói és támogatói. Mint mindig finom 
lángos készült és mire a lángosra 
várakozók sora elfogyott, a bíráló 
bizottság, Erdôsi Rozália, Gémesi 

Zoltán, Liptai Ernô, készen volt 
bejelenteni a verseny nyerteseit.

Benevezôk: Béli Rozália –- muramenti 
gulyás, Conway Róbert és Forgács 
László –- szarvas pörkölt, Czára Tibor 
és Pigniczki Eszter –-- tiszamenti ha-
ászlé, Csemete Csemege –- gulyás 
csemege, Erdôsi Károly –-- bakonyi 
gulyás, Fonó M.K.Néptáncegyüttes---  
Barbara és Chris --- „New Gulyás”, 
Gortva család –-- Gortva gulyás, Iro-
dalmi Társaság –-- betyáros marha 
gulyás, Kovács Róbert –-- cserkész 
halászlé, Kövesdy Éva és András -– 
bapó gulyás, Nádasdi Péter –-- pacal 
pörkölt, Pozsonyi Kamara Kör –-- Bál-
na halászlé,

Nyertesek: Halászlé:
elsô díj, Kovács Robert --- cserkész 

halászlé, második díj: Pozsonyi Ka-
mara Kör --- bálna halászlé, harmadik 
dij: Czára Tibor és Pigniczki Eszter 
–-- tiszamenti halászlé
Gulyás:
elsô díj: Fonó M.K.Néptáncegyüttes 

---, második díj: Erdôsi Károly --– 
bakonyi gulyás, harmadik díj: Béli 
Rozália –-- muramenti gulyás Díjak 
adományozói: Korona Csárda, Má-
mor Csokoládézó, The Hungarian 
Restaurant. Miután a boldog nyer-
tesek áttvették díjaikat a Pozsonyi 
Kamara Kör többi tagját is bemutatták, 
Korpás Éva énekest és a táncosokat, 

A POZSONYI KAMARA KÖR 
LÁTOGATÁSA

A Határtalan Hagyomány program, 
a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium támogatásával és Sikó 
Anna nagykövet közremûkôdésével 
valósult meg. A három hetes program 
szervezését a Fonó Magyar Központ 
Néptáncegyüttes vállalta.

A Pozsonyi Kamara Kör Melbourne-
be érkezésekor ismerôs és új arcokat 
köszönthettünk körünkben, mivel Gé-
mesi Zoltán, Füzék György és Balta 
Aranka már mint jó ismerôs tért visz-
sza, mivel két évvel ezelôtt a Szôttes 
Együttessel is itt voltak. A fent emlí-
tett táncosokhoz csatlakozott Péter 

Alan Tudge MP Aston körzet Federális Parlamenti képviselô és Hende 
József az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet igazgatója és a Csúcs Szövetke-
zetben a Hende és Jandó családok, a telek adakozók mindenkori képviselôje, a 
kitüntetés alkalmával.

Szivbôl gratulálunk HENDE JÓZSEF-nek, aki hosszú évtizedeken át végzett 
önzetlen közösségi munkájáért a 2014 év Aston Award Community Services 
kitüntetésben részesült.

Hende József, aki közösségünkben szülei, Hende Sándor és Hende Julianna, 
nyomdokaiba lépett, apjától, aki amikor a Melbourne-i Magyar Központ épült 
anyagbeszerzôi és mindenes szerepet töltötte be úgyszintén mint Igazgató is 
értékes munkát végzett, vette át a staféta botot. Azóta Édesapjapja példáját 
követve, mint Igazgató, önzetlenül és fáradthatatlanúl dolgozik a magyar közös-
ség érdekeiért. Józsi az a személy aki szó nélkül, példátlanul, végzi közösségi 
munkáját. 

További türelmet és jó egészséget kivánunk neki és családjának!

Balta Aranka, Füzék György, Gé-
mesi Zoltán, Péter Timea. Ezután a 
zenészek muzsikájára fergeteges 
táncokat mutattak be és többször is 
felcsendült Korpás Éva elôadásában a 
sok szép magyar népdal a közönség 
nagy örömére. A nap már hanyatlóban 
volt az égen, legtöbben már hazamen-
tek és csak egy kis csoport maradt 
akik nótázgatva intettek bucsút a le-
menô napnak.

Így telt el tizenötödik Gulyásleves és 
Halászlé fôzôverseny jó étel, jó társa-
ság, jó elôadók/zenészek társaságában 
és erre még sokáig fogunk emlékezni. 
Köszönjük!



   2015. március 19.                                             MAGYAR ÉLET                                                             11. oldal

KRÓNIKA
Timea néptáncos, Korpás Éva éne-
kes, Németh Dénes hegedûs, Orsós 
Tamás brácsás és Király Tamás 
nagybôgôs.

A kis csoportot, ideérkezésük elsô 
estjén, a Fonó Magyar Központ Nép-
táncegyüttes BBQ vacsorával látta 
vendégül, a Magyar Központ Temp-
lomligetében, ahol a jó vacsora mellett 
hallgattuk vagy énekeltük a különbözô 
nótákat.

Másnap, vasárnap február 8-án Gul-
yás és Halászlé verseny volt a 
Melbourne-i Magyar Központban, ahol 
a Pozsonyi Kamara Kör is részt vett, 
bemutatkozott. A zenekar tagja mulat-
taták a közönséget és több ízben az 
énekes és a táncosok is csatlakoztak és 
a zenekar jó talpalá való muzsikájára 
táncbemutatóikat nagy tapssal kö-
szöntötték. (lásd: Atyimás Erzsébet 
bôvebb beszámolóját)

Másnap korai indulás, busszal, irány 
Canberra. Késô délután érkeztünk a 
Canberrai Magyar Követségre. Este, a 
Pozsonyi Kamara Kör, telt ház elôtt 
adta elô a „Kedvencinkbôl” címû mû-
sort, melyért a közönség vastapssal 
jutalmazta öket. A mûsort követôen 
táncház következett, melynek lépéseit 
a megjelentek igyekeztek elsajátitani. 
Köszönetünk Sikó Anna nagykövet-
nek a vendéglátásért, Gyombolai 
Zsófiának az est szervezését, vala-
mint minden kedves vendéglátó segít-
ségét.

Kedden Sydney-be utaztunk. Itt nem 
volt fellépés, a program városnézés 
volt: az öböl, az operaház, a „Rocks” és 
Darling Harbour, ez ami az idônkbe 
belefért. Este a sydney-i barátok -– 
Stopic Anti, Kovács Jenny, Tur-
csányi Attila és Michelle, Corry 
Sally és Richards Mark és Gemma 
láttak vendégül és kihasználták az al-
kalmat, hogy a zenészekkel egy kicsit 
gyakorljanak. Szerda reggel korai in-
dulás vissza Melbourne-be.

Visszaérve Melbourne-be a következô 
két estén táncszemináron vettünk 
részt ahol Edélyi táncokat, Füzesi  
(Ördöngösfüzes Székhez közeli falu 
ahova, múlt évben szerencséje volt a 
sorok írójának ellátogatni), valamint 
Mérai, amely tánc Kalotaszegi tán-
cokhoz tartozik. Nagy élményt jelen-
tett mindenkinek ezeket a táncokat élô 
zenére szakértô táncosoktól tanulni. 
Sajnos Melbourne-be nincs a népitánc 
mellé népizenekar. Míg a szeminárok 

nyitottak voltak mindenki részére, 
kár, hogy többen nem ragadták meg az 
alkalmat, hogy a szakértôktôl tanulja-
nak.

Szombat, február 14-én a vendég 
csoport és a Fonó M.K.N-es tagjai 
Castlemaine-ba indultak --– irány „BU-
DA”. Buda 1861-ben épült kúria, mely 
1863-ban került Levényi Ernô ezüst-
mûves tulajdonába. Ma már Buda egy 
„not for profit” önkéntesek által veze-
tett szervezet kezében van. A magyar 
közösség már több alkalommal adott 
mûsort, a mostani rendezvény, febru-
ár 15-én vasárnap, inkább egy feszti-
válra hasonlított. A csoport a Castle-
maine-i Caraván Parkban volt elszál-
lásolva és szombat este, miután más-
napra az elôkészületek befejezôdtek, 
Albert Károly és Barbara jóvoltából 
finom vacsorában volt részük, mely 
BBQ vacsorát az adakozók készítették. 
A szombat este nótázással ért véget.

Másnap, vasárnap, február 15-én ko-
rán keltünk, már reggel hét órakor a 
Castlemaine-i „Top Meats” hentesnél, 
aki csak végettünk nyitott ki, vettük 
fel a gulyáshoz a húst. Ebben egyidô-
ben a többiek Buda kertjében ren-
dezték az asztalokat, székeket stb. Déli 
12-re minden kész volt. A nagy meleg 
ellenére több száz látogató jött el 
pálinkát, magyar gulyást, kolbászt és 
lángost kóstolni, valamint csodálatos 
népzenét hallgatni és a néptáncokban 
gyönyörködni. A délután folyamán 
nemcsak a Pozsonyi Kamara Kör, ha-
nem a Fonó Magyar Központ  Néptánc-
együttes is szórakoztatta a lelkes kö-
zönséget. Míg a legtöbb vendég helyi 
volt, sokan jöttek Melbourne-bôl is. 
Többek között, a konzuli irodától Dr. 
Domanicky Endre és Dr. Búcsi 
Anikó, a Magyar Központ vezetô-
ségébôl Bakos János és felesége 
Anikó. Köszönjük Buda vezetôségé-
nek a segítséget, különösen Clare 
Hutchison lelkes, hozzáértô támo-
gatását. Köszönjük a segítséget a kö-
vetkezô személyeknek: Ámon Lilla, 
Jobbágy Simona, Vetô Olga, Vetô 
Tibor. Továbbá köszönet csoportunk 
fáradthatatlan hozzátartozóinak, akik 
egész nap lángost, vagy kolbászt sütöt-
tek. Egy nagyon sikeres nap volt.

Másnap a vendég csoport, egy pár 
nap megérdemelt pihenôre Raymond 
Island-ra utazott, ahol alkalom volt 
koalákkal ismerkedni. Köszönet Dr. 
Herold Évának és Anton Istvánnak 
a szives vendéglátásért.

A Pozsonyi Kamara Kör diszelôadói 
voltak a 2015 év Hungarofest-nek és a 
„Kedvenceink” címû mûsorral nagy 
sikert arattak. (a Hungarofest-rôl bô-
vebb beszámoló a jövô hónap Hiradó-
jában lesz)
Február 23-án, hétfôn kora reggel 

indult a vendégcsoport, Dél Ausztráliá-
ba, Adelaide-be. Mint mindenhol, az 
Adelaide-i vendéglátók is szíves foga-
dásban részesítettek bennünket. Kü-
lönbözô családoknál kaptunk szállást. 
Másnap délelôtt a Barossa Valley 
borvidéken tettünk látogatást, délután 
pedig a Para Hills-i klubban, Korpás 
Éva és Gémesi Zoltán, gyermek-
mûsor keretében, játékokat, táncokat 
és énekeket tanítottak. Másnap a kis 
csoport, Gémesi Zoltán és Németh 
Dénes kivételével városnézést szer-
veztek. Mi meg, András és én a két 
kivételes személlyel McLaren Vale-i 
borvidéket választottuk, a vidék szin-
tén gyönyörû volt. Este, a forgalom 
miatt majdnem elkésve a Pozsonyi 
Kamara Kör tagjai, a Para Hills-i klub-
ban nagy sikert aratva szórakoztatták 
a kis helyiségben összegyült száztíz 
vendéget. A fogadtatáson és a meg 
nem szünô tapson keresztül lehetett 
érzékelni, hogy mennyire örültek en-
nek a látogatásnak és különösen a 
mûsornak, mivel nem sok alkalom 
adatik hasonló mûsorokat látniuk. 
Köszönet az Adelaide-i közönségnek 
különösen Hubbard Zsuzsának az 
Adelaide-i napok megszervezéséért. 
Vacsora után éjjel tizenegy órakor 
indultunk, Melbourne-be, hazafelé.

Visszaérkezés után csütörtök szabad 
foglalkozás, csomagolás, este egyik 
családnál vacsora. Újra alkalom a nó-
tázásra, mivel a zenészek hangszere-
iktôl nehezen válnak el. Másnap, 
pénteken utolsó alkalom emléktárgyak, 
ajándékok vásárlására és még egy 
halászlé fôzésre és éneklésre. A szál-
lást adó vendéglátók kivitték a csoport 
tagjait a repülôtérre. Búcsúzás a 
viszont látásig!

A Fonó Magyar Központ Néptáccso-
port nevében köszönet Bakonyi Pé-
ternek közremûkôdéséért, valamint 
külön köszönet Liptai Ibolyának, 
Liptai Ernônek és egyben minden-
kinek aki bármiben segítséget nyújtott 
a Pozsonyi Kamara Kör vendégsége 
alatt. Köszönjük Kövess Károlynak a 
kölcsön nagybôgôt.

Kövesdy Éva

A Déli féltek legnagyobbja
Régóta szerettem volna elmenni a 

melbourne-i Hungarofestre. Kétéven-
ként februárban tartják meg a nagy-
szabású rendezvényt a melbourne-i 
Magyar Központban. Az idén végre 
sikerült eljutnom és meg kell mond-
jam, nagy élmény volt az egész, és 
szép emlékeket hozott vissza a ’90-es 
években megtartott Új-zélandi Ma-
gyar Fesztiválokról.

A Magyar Központot önmagáért is 
érdemes meglátogatni azoknak, akik 
még nem jártak ott. A Déli félteke 
legnagyobb magyar központjáról van 
szó. Egy gyönyörû templommal, ha-
talmas kerttel, emlékmûvekkel, két 

szép nagy és több kisebb teremmel 
büszkélkedhet, és a népszerû Korona 
étterem is ott található. Ideális hely-
szín egy magyar fesztiválnak!

Hogy is képzelje el az ember? A 
nagykapun beérkezô kocsikat vidáman 
köszöntötték, irányították az óriási 
parkoló még üres helyeihez. Az épü-
letegyüttes fôbejárat egyike az Ifjú-
sági terembe a kiállítás helyszínéhez 
vezetett, ahol meg lehetett tekinteni 
Ilosvay Gusztáv szobrait, különbözô 
ausztrál magyar mûvész fényképmû-
veit, festményeit, bélyeg-, pénzérem-, 
baba-, hímzés-, és porcelán gyûjtemé-
nyeket, és a Kék Duna-DMSZ futball 
klub képes történetét. 

A másik fôbejárat a több mint négy-
száz fô részére csárdának berendezett 
nagyterembe vezetett. Az egyik végé-
ben színpad folyamatos elôadásokkal, 
oldalt a sütemények, a másik végében 
a bár, amellett pedig mindenféle ma-
gyar ízlés számára nélkülözhetetlen 
termék volt eladó. A nagyterem mel-
letti kisebben elfért még száz ember, 
és kint is volt egy csomó asztal, ahol 
elsôsorban a bográcsos gulyást fo-
gyasztották. 

A nagyüzemû konyhából érkezô fi-
nomságok halma –- a töltött káposztától 
kezdve a túrós csuszáig mindkét nap 
mind elfogyott, a bográcsos gulyás 
annál is hamarabb, és persze az összes 
sütemény is.

Kint még a „hordozható” kemencében 
sült friss kenyér, és annak szom-
szédjában lévô kürtôs kalács stand 
csábította az embereket –- a rajongók 
képesek voltak beállni a tûzô napon a 
kígyózó sor végébe, hogy kivárják a 
friss kalácsot!

Sörkertet is felállítottak a vendégek 
számára, ami ránézett a kinti szín-
padra, ahol délutántól késô estig szin-
tén folyamatos volt a szórakoztatás. A 
közelben pedig a Sydney Magyar Rá-
dió helyezkedett el a vasárnapi élô 
adásukra. Egy kicsit odébb a gyerekek 
élvezhették a cserkészek által szer-
vezett ugró kast lyt és játsz házat. 

Volt ott minden, még Polgár Judit 
után elnevezett sakkverseny is az 
alagsorban, ami sok ausztrált is oda-
vonzott.  

A fesztivált Sikó Anna leköszönô 
nagykövetasszony nyitotta meg pén-
tek este, február 20-án. Másnap délu-

tán az ünnepi beszédek egyvelegében 
búcsúbeszédet mondott a nagykö-
vetasszony,  és egyéb találó beszédek-
kel köszöntötték az összegyûlteket a 
díszvendégek. A fesztivál szombati 
napján többen is jelen voltak a canber-
rai nagykövetségrôl, a helyi konzulátus 
pedig még vasárnap is képviseltette 
magát.

Mind a nagyteremben, mind a sör-
kertben nívós mûsor adta meg a fesz-
tivál hangulatát. A nagyteremben a 
Felvidékrôl érkezô Német Dénes 
zenekar mesteri játékukkal elbûvölte 
a népet, népdalénekes vendégükkel, 
Korpás Évával együtt. A zenekar vé-
gig kísérte a különbözô néptánce-
gyüttes számtalan nagyszerû elôadá-
sát, közülük a Pozsonyi Kamara Kört 
(azaz az új-zélandi magyarok által is 
ismert Szôttes néptáncosokat), a Can-
berrai Gyöngyösbokrétát és a helyi 
Gyöngyösborkréta és Fonó Néptánc-
együtteseket. Nagy izgalomba hozta a 
nézôket az ifjú Magyar Kultúr Kör 
Néptáncegyüttese is, akik nagy örö-
münkre Új-Zélandba készülnek ez év 
novemberében.

A sláger, illetve nóta kedvelôknek is 
jutott bôven a Hangodi István zenekar 
és az Új Hullám Zenekar jóvoltából. 
De szerepeltek a gyerekek is, és még 
volt ballett és kamarazene is.

Aki pedig ropni szerette volna a tán-
cot, az kint telepedett le a sörkertben, 
ahol a Névtelen Banda, Pityu és Ági, 
az Oktogon Blues, és a Zenemûhely 
zenekarok váltották egymást késô 
estig.

Mint mi is tapasztaltuk annak idején 
vagy húsz éve, eszméletlenül nagy 
munkát igényel egy ilyen méretû 
fesztivál megszervezése. Ennek élén 
volt Fodor Sándor, a Victoriai Ma-
gyar Tanács elnöke, aki igyekezett 
mindenki gondját viselni. Az elôkészü-
letektôl kezdve a végeltakarításig 
számtalan kéz besegített. Másképp 
nem is lehet fesztivált szervezni. 
Bevallom, ezt különösen irigyeljük a 
szomszédjainktól, mert ahol sok ezren 
élnek magyarok, és azok közül több 
ezren ellátogatnak, részt vesznek, ott 
igencsak találni két-háromszáz em-
bert, aki hajlandó így vagy úgy bese-
gíteni. Bárcsak Wellingtonban...!

Szentirmay Klára
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015 március 22-én vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban 

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)

Vasárnapi iskola 9.30-tól -- 12 óráig a Bocskai Nagyteremben,
 minden elsô és harmadik vasárnap

12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),  

 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.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com

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

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

NSW. SYDNEY 
2015.március 22-én vasárnap de. 11.30 órakor 

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

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

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA) 

2015. március 22-én vasárnap de. 11 órakor 
  ISTENTISZTELET 

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

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

 BRISBANE (QLD) 
2015. március 22-én vasárnap de.11. órakor  

 ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   

Istentisztelet után ebéd minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

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

 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekek számára

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

Aspley, Észak Brisbane 2015. minden hónap második 
vasárnapján 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). 

Vendégünk volt: Végh Tamás lelkipásztor

Végh Tamás vendég lelkipásztor igehirdetés után feleségével, Julikával, 
a North Fitzroyi Magyar Református Templomban

Istentisztelet után a gyülekezet átvonul a Templom melleti Bocskai terembe ebédelni.

Farsangi Bál a Bocskaiban
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SPORT
Sakk és matt. 

Vasárnap, február 22-én a Hunga-
rofest zárónapján Polgár Judit nevé-
vel meghírdetett  sakk csapat versenyt  
rendeztünk Melbourneben a Magyar 
Központban.

A Rapid Sakk Csapat Verseny szerve-
zése több mint egy éve kezdôdött, ami-
kor is levélben kerestük meg a világ-
hírû magyar sakkozót, hogy  engedé-
lyezze, hogy nevével népszerüsítsük a 
sakkot itt Ausztráliában. Örömünkre 
szolgált, hogy megkaptuk a bátorító, 
jóváhagyó választ.

A sakkversenyt  tehát a minden idôk 
legjobb nôi sakkozójaként elismert 
Polgár Judit nevével  hirdethettük 
meg.  A Sydney-i 2RRR rádió program 
igazgatójának Ilosvay Gusztávnak a 
verseny kapcsán velem készített in-
terjúban elmondtam, hogy Judit neve 
a sakkozók között olyan képpen cseng 
mint  Puskásé a foci rajongók között. 

Az internetet használók a versennyel 
kapcsolatos információkat, a Judit 
Polgar Rapid Chess Team Competition 
cím alatt találják meg. Az internet 
tehát messze földre elviszi a verseny 
hírét, s nem mellesleg jó fénybe tün-
teti fel a rendezô közösséget, öregbíti  
a Melbourneben élö magyarok jó hí-
rét.

Polgár Judit  visszavonulva az aktív 
versenyzéstôl, minden erejével azon 
dolgozik, hogy a sakkot iskolai tan-
tárgyként  oktassák az általános isko-
lákban.  Judit szerint a gyerekkorban 
elkezdett sakk tanulás bizonyítottan jó 
hatással van a gyerekek fejlôdésére, s 
iskolai eredményére. Judit sakk telje-
sítménye, ha véletlenül valaki magyar 
ember létére nem tudná- igazi világ 
szenzáció. 25 éven keresztül megsza-

kítás nélkül az elmúlt évben bejelentett 
visszavonulásáig  ô volt a legjobb nôi 
sakkozó a világon. Még majdnem gye-
rekként, 1991-ben az Újvidéken meg-
rendezett sakk olimpián, testvéreivel 
Zsuzsával és Zsófival  nôi csapat 
arany érmet nyertek Magyarország-
nak. Biszák Júlia énekesnõ, akit szin-
te mindenki ismer itt Melbourneben a 
magyar körökben, annak idején az Új-
vidéken megrendezett sakk olimpia 
sztárolt mûsorvezetõjeként, közvetí-
tette a nagyvilágnak a Polgár testvé-
rek sikerét.  Erre mondják, lám milyen 
kicsi a világ.   

2014 –ben Norvégiában megrendezett 

sakk olimpián, majdnem pontosan 25 
évvel a nôi csapat olimpiai arany ér-
mének megszerzését követôen,  Judit 
a magyar  férfi csapat tagjaként szer-
zett ezüst érmet Magyarországnak.  
Tromsöban az arany érmet a kínaiak, 
a bronzot az indiaiak szerezték meg. 
Tessenek belegondolni mi lenne, ha 
Magyarországon lenne olyan tömegbá-
zisa a sakknak, mint a két említett or-
szágban? A Puskás Öcsi bácsi sport-
járól még  cask annyit --– milyen 
örömmel nyugtáznánk, ha a labdarú-
góink érnének el ilyen helyezést.  

Visszatérve a  mostani Hungarofesten 
megrendezett sakkversenyhez. Mel-
bournei  sakkozók körében kezd nép-
szerûvé válni az egyedinek, akár 
Hungarikumnak is nevezhetõ csapat 
összeállítási rendszer. 

 A Polgár Judit Rapid Sakk Csapat 
Verseny sajátossága, hogy  a 4 fôs csa-
patok részére kiírt versenyben, csapa-
tonként csak egy igazán jó sakkozó  
2000+ kategóriájú indulhat. Akár Mag-
nus Carlsen, a fiatal világbajnok is 
indulhatna versenyünkön de a  máso-
dik, harmadik, negyedik táblán az ô 
csapatában is --- 2000 ---- 1800-1600- 
minôsítés alatti játékosok indulhatná-
nak. Ez a kritérium teszi a versenyt 
rendkívül nyitottá,  sok esélyessé. 

JUDIT POLGAR RAPID CHESS 
TEAM COMPETITION színes szóró-
lapjait, amibôl 500 db-t készült, a szer-
vezés során eljuttatuk a Melbournei 
sakk klubbokon kívül  a lengyel--, 
olasz--, boszniai--, litván-szerb--, orosz- 
klubbok részére. Újévi jókívánsá-
gunkkal együtt küldtük a klubbok 
elnökeinek sakkversenyre szóló meg-
hívót, erôsítendô az egymás közti ba-
rátságot.

Azért, hogy a magyar színeket mél-
tóan képviseljük a hazai pályán a csa-
pat erôsítésére meghívtuk a  Canber-
rában élô sakk mestereket Tóth 
Andrást és Ambrus Endrét is.  

A sakkverseny összdíjazása 2550 dol-
lárt tett ki. Az elsõ-második -harmadik 
helyezett csapatok  1000-500-250 dollár 
jutalomban részesültek. A legjobb 
egyéni eredmönyt elérõ sakkozók, az-
az a legjobb elsõ -, második-, harmadik-
, negyedik táblán játszók 500-100-100-
100 dollárt nyertek. 

 Montecuccoli igazsága ,miszerint a 
háborúzáshoz három dolog kell: pénz, 
pénz, pénz --– a sakkversenyek szerve-
zésére is érvényes. Nem felejthetjük 
el semmiképpen, hogy a sakk játék 
mindíg is a csaták szimulálásáról 
szólt. 

A Hungarofest alkalmával megrende-
zett sakkversenyhez a legtöbb pénzt  
három fôszponzor,  a Macleod Paints 
festék gyártó vállalat, a Budapest és 
a Titanic  éttermek biztosították.

Az elsô helyezést a Melbourne Sakk 
Klub csapata nyerte.  James Morris 
(James-t, az ausztral Fischerként 
emlegetik  rajongói ,  Chris Kolak,  
Paul Cavezza,  Belma Dulic . Az 
ezüstôs a bronz érem azonos ered-
ményt elérve  a  Noble Park Sakk 
Klub:  Miodrag Milojevic, Milenko 
Lojanica, Goran Ilic, Nicholas Ilic, 
illetve a Melbourne Sakk Klub :Kan-
nan Izzat, Philip Drew, Tony To-
sevski, Daniel Dobos összeállítású 
csapaté lett.

A legjobb elsô táblás játékosnak járó 
díjat:James Morris ill. Kannan 
Izzat megosztva  kapta. Legjobb má-
sodik táblás Milenko Lojanica, leg-
jobb harmadik táblás Goran Ilic 
legeredményesebb negyedik táblás 
Milan Rodan lett. 

A nyertesek magyar nemzeti szalag-
gal ellátott érmeket kaptak.  A mutatós  
érmeken a következõ a felírat dísze-
leg:
JUDIT POLGAR RAPID CHESS 

TEAM COMPETITION,
MELBOURNE,

2015
 A sakkversenyrôl írott beszámolóm 

végén köszönetemet kívánom kifejez-
ni az önzetlen segítségért, morális 
kiállásért, amit a sakkverseny szer-
vezésével kapcsolatban kaptam.

Kiemelten köszönöm meg Gubicsák 
Péternek és feleségének Edithnek a 
nagyvonalú  támogatást. Ugyancsak 
szeretném megköszönni az alábbi 
tombola nyereményeket. 
Titanic Restaurant –- vacsora utal-

ványok
Budapest Restaurant –- vacsora 

utalványok
Rácz Judit --- festmény  
Mámor Csokoládé és Tea Szalon --

- vacsora  utalvány
Hegedûs Katalin  --- kozmetikum 

csomagok
Hungarian Bakery --- ajándék 

kosarak
Vetô Tibor – borkosár
A Polgár Judit sakkverseny  megren-

dezésére ideálisnak igérkezett a Hun-
garofest. A fesztiválra kilátogató 2-
3000 ember  figyelmét ráirányithattuk 
a királyi sportra, a sakkra. A Duna TV 
révén még az otthoniakhoz is eljut a 
verseny hire. 

Az eredményhírdetésénél elmondtuk, 
hogy mindenki nyertesnek érezheti 
magát. Nyertes az ausztráliai sakk 
sport, nyertesek a szponzorok, nyertes 
a közönség,  nyertesek a  sakktombolát 
megvásárló kedves támogatók, nyer-
tesek a sakkverseny megrendezéshez 
segítséget nyujtó személyek. Ilyen 
egyszerû ez: sakk és matt.

Simon Endre

Hármat rúgott 
a Fradi a Gyôrnek

A Ferencváros hazai pályán három-
gólos gyôzelmet aratott a Gyôri ETO 
csapata felett a labdarúgó OTP Bank 
Liga 19. fordulójának szombati elsô 
mérkôzésén. A Pápa fontos meccsen 
verte a Dunaújvárost, megszerezte el-
sô hazai gyôzelmét a Pécs, a Diósgyôr 
elvérzett Kecskeméten. A listavezetô 
Videoton magabiztosan nyert.

Az elsô félidôben is aktívabban fut-
ballozott a Ferencváros, de akkor még 
kevés helyzetet alakított ki, illetve 
szervezetten és hatékonyan védekezett 
a vendégcsapat. A második játékrész 
elején viszont gyorsan eldöntötte az 
FTC a mérkôzést Lamah és Hajnal 
góljával, majd a folytatásban is az 
történt a pályán, amit a hazai együttes 
akart, így a Gyôrnek nem volt esélye a 
felzárkózásra. A veszélyes ferencvá-
rosi akciók egyike a vége elôtt nem 
sokkal góllal zárult –-- Ramírez balol-
dali beadásából a Gyôrbôl igazolt 
Varga Roland fejelt a bal sarokba -–, 
így még magabiztosabbá vált a fôváro-
siak gyôzelme.

Az FTC folytatta jó hazai sorozatát, 
pályaválasztóként bajnoki találkozón 
2013 novembere óta nem kapott ki.

A mérkôzés alatt a stadionon kívül 
körülbelül ezer ferencvárosi szurkoló 
tiltakozott a vénaszkenneres belépte-
tés és a vezetôség általuk szurkolóelle-
nesnek tartott döntései miatt.

OTP Bank Liga, 19. forduló:

FTC–-Gyôr 3-0 (0-0)
Pápa --- Dunaújváros 1-0 (0-0)
Pécs --- Szombathely 2-1 (1-0)
Kecskemét--- Diósgyôr (1-1)
Videoton  –-- Nyíregyháza 3-0 (1-0)
Paks –- Puskás 2-1 (1-0)
Honvéd –- MTK 0-2 (0-1)
DVSC –- Újpest 0-0Harminc éve nem volt ilyen magyar siker

Aranyérmet nyert Márton Anita súlylökésben a prágai fedett pályás atlétikai 
Európa-bajnokságon. Szabó Barbara magasugrásban a nyolcadik lett.

A tavalyi zürichi szabadtéri Eb-n bronzérmes Márton Anita remek sorozatot 
produkált a szombati súlylökô döntôben, minden kísérlete 18 méter fölötti volt. 
Az elsô két sorozat után az élen állt, elôbb 18.05-tel, majd 18.39-cel, de harma-
dikra 18,60-nal megelôzte ôt a fehérorosz Julija Leancjuk.

Hatodik, azaz utolsó kísérletére azonban 19,23 méteres országos csúccsal 
visszavette a vezetést, és erre már nem volt válasza legnagyobb ellenfelének. 
Az eddigi fedettpályás magyar rekordot Horváth Viktória tartotta, aki 1989. 
március 8-án 19,20-t lökött.

„Remek verseny volt, gyakorlatilag minden lökésem jó volt, stabilan 18,50 
méter környékén, de szerencsére ez az utolsó volt az igazán jó. Fogalmam sincs, 
hogyan csináltam technikailag, de sikerült, és ez a lényeg --- mondta Márton 
Anita. „Nagyon örültem volna már a második helynek is, így az utolsó lökésnek 
úgy mentem neki, hogy lesz, ami lesz, beleadok apait anyait. Mindeközben a 
rúdugrás döntôje miatt nagy volt a szurkolás a csarnokban, talán ez is segített 
picit” --- tette hozzá. Magyar versenyzô elôzôleg 1985-ben nyert legutóbb ara-
nyat fedett Eb-n, akkor Bakos György 60 méter gáton és Pálóczi Gyula 
távolugrásban gyôzött.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Babits Mihály, 2. Az evezés 
és a hátúszás, 3. Moliére néven, 4. 
Indiai, 5. Milánó, 6. Francisco Goya 
festményei, 7. Arizonáé, 8. Torzó, 9. 
Suriname, 10. A Visegrádi-hegységben.

E heti kérdéseink:

1. Hogy mondjuk magyarul: antipa-

tikus?

2. Mi volt a neve Szép Heléna fér-

jének?

3. Ki írta az Aranykoporsó címû 

regényt?

4. Melyik ókori államban uralkodott 

a Ptolemaiosz dinasztia?

5. Mi a fôvárosa az USA Hawaii 

államának?

6. Ki volt a magyaroszági Központi 

Statisztikai hivatal megalapítója?

7. Melyik angol politikus  jelzôje volt 

az „esernyôs ember”?

8. Mit nevezünk fakszimilének?

9. Mi a fôvárosa Azerbajdzsánnak?

10. Melyik magyarországi helység-

ben található a híres Pipamúzeum?

Válaszunkat a következô heti újság-
ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Egy nô bemegy a patikába és mérget 

kér a patikustól.
--- Asszonyom, miért van szüksége a 

méregre?
--- Megölöm a férjemet.
--- Nem adhatok el Önnek mérget 

azért, hogy megöljön vele valakit!
A nô erre kitesz egy fotót a pultra, 

mely egy férfit és egy nôt ábrázol 
félreérthetetlen helyzetben. A férfi a 
nô férje, míg a nô a patikus felesége... 
A patikus felemeli a fotót és rábólint:

--- Elnézést kérek, nem tudtam, hogy 
van receptje.

* * *
--- Nagyon rosszul választottál fele-

séget --- mondja Fazekasné az urának 
---, én átlátok a praktikáidon. Nálam 
butább nôt kellett volna elvenned..

--- De Zsófikám --- feleli Fazekas ---, 
hát azt hiszed, találtam??

* * *
--- Az a gyanúm, hogy a feleségem 

megcsal.
--- Mibôl gondolod?
--- Ma reggel azzal jött haza, hogy a 

barátnôjénél, Zsuzsinál aludt.
--- Na és?
--- Az lehetetlen.
--- Miért?
--- Mert ott én aludtam.

* * *
Egy újságíró megkérdezi a több száz 

milliós lottóötös nyertesétôl:
--- Minek örül a legjobban most, hogy 

milliomos lett?
--- Annak, hogy a feleségem abba-

hagyta a fôzést.
* * *

Egy pasi elmegy a munkaügyi köz-
pontba és meglát egy hirdetést: Asz-
szisztenst felveszünk nôgyógyász 
mellé

Megkérdezi a fiatal hölgyet az in-
formációnál, hogy mibôl áll a munka 
és hogy tudna e részletekkel szolgálni.

--- Hát arról lenne szó --- mondja a 
hölgy ---- hogy segíteni kell a pácien-
seknek levetkôzni, majd felfektetni a 
vizsgáló asztalra.

Ezután meg kell mosni az intim te-
rületet, le kell borotválni és végül 
bekenni különbözô krémekkel. Így 
kell elôkészíteni a vizsgálatra ôket.

--- Na és mennyit fizetnek ezért?
--- Eleinte kb. havi nettó 200 ezret, de 

a szakmai fejlôdés viszonylatában ez 
nôhet akár havi 400-500 ezerre is a 
késöbbiekben.

--- Na és hova kell menni ezért?
--- Hát Debrecenbe.
--- Olyan messzire?! Talán csak ott 

van munka?
--- Nem, a munka Pesten van, csak a 

sor vége ér el Debrecenig....
* * *

--- Az én családom olyan, mint egy 
ország. A feleségem a pénzügyminisz-
ter, az anyósom a hadügyminiszter, a 
lányom a külügyminiszter...

--- És te mi vagy?
--- Én vagyok a nép. Én fizetek.

* * *
Kiss úr bekopog a fônökéhez.
--- Fônök úr, bajban vagyok... A fele-

ségem kijelentette, hogy ha nem tudok 
önnél fizetésemelést kiharcolni, el-
hagy.

--- Márpedig szó sem lehet fizetés-
emelésrôl!

--- Igazán hálásan köszönöm, fônök 
úr!

* * *
--- Mondd drágám, emlékszel, hogy 

négy évvel ezelôtt elveszítettem az 
órámat? Képzeld, reggel benyúlok a 
zsebembe... Na, mit gondolsz, mit 
találtam ott?

--- Az órádat?

Cikket írtak egy ismert fôvárosi la-
kásban, azt Nyugaton megjelentették, 
majd idehaza idézték.

2015. február 27. Tele van korrupciós 
ügyekkel –- mondta egy közép-európai 
miniszterelnök 2004 nyarán a pártjá-
val koalícióban lévô liberális kompáni-
ára utalva. Napokon belül megbuktat-
ták a miniszterelnököt. És a tizennégy 
éve tartó zsákmányszerzés folytatód-
hatott.

Kopott nadrágos „rendszerváltókból” 
milliárdosok lettek.

Híres villaépítés, hírhedt villavásár-
lás, terepjárós „túrák” a külvárosból a 
belvárosba milliós benzinköltséggel 
közpénzbôl. Tengerpartra utazás ---on-
nan a sofôrnek gyógyszerért való 
visszaküldése ---- adókból. Ingatlan-
ajándékozás a közösbôl, fizetôs állás-
juttatások rokonoknak.

A nevezetes feleség be sem járt 
„munkahelyére”, ahonnan busás jöve-
delmet húzott.

Mindezt liberalizmusnak nevezték, s 
egyfajta felsôbbrendûséget, 
kiválasztottságot sugalltak, ehhez 
megvolt médiakörnyezetük, és mi 
tagadás: „szakértelmük” is. Az ország 
fölemeléséhez tökkelütöttek voltak, az 
emberek lumpenizálásához azonban 
jól értettek.

Nem ôk, hanem kreálóik. Hiszen kre-
atúrapártban ügyködtek.

Felbérelt ripacsaik teleböffentették 
sületlenségeikkel a parlamentet, rö-
fögtek a demokráciáról, nyerítettek, 
ha valaki szembesítette ôket élôsködô 
életmódjukkal, kukorékoltak is, ha 
külföldrôl kellett --– ezúttal tankok 
helyett –-- propaganda hadjárattal 
nyomulni.

Az érdek-kiárusítás nagymesterei és 
legényei is ôk voltak.

Intézményesítették a hazugságot, s 
ennek kicsúcsosodásaként 2006 októ-
berében bemutatták az önkényuralmi 
állam viperás, gumitölténnyel fejma-
gasságban lövetô, lovas rendôrökkel 
polgárokat taposó extrémitását.

Dühöngött a liberalizmus.
Ehhez megkapták a nemzetközi tá-

mogatást: az újkori vörös segélyt. 

Cikket írtak egy ismert fôvárosi lakás-
ban, azt Nyugaton megjelentették, 
majd idehaza idézték. Még egy nagy-
hatalom éves jelentésének részletét is 
a belvárosi lakásban írták, majd citál-
gatták feszt.

Liberális inkvizíció telepedett a kul-
turális életre.

Megbélyegzés és agyonhallgatás --– e 
két végponton füstölt az eredetiség, a 
tehetség, a sokszínûség felé tett lépé-
sek büntetése. Csak a sárba húzó „al-
kotás” kapott felmagasztalást, az ösz-
tönöket „felszabadító” mûvészeti 
selejt juthatott nyilvánossághoz.

A fôparazita lett az országos véle-
ményvezér.

Áhítattal csüngtek szavain a lakájmé-
dia jól fizetettjei, idézgették szavait, 
mint Lenint a nagy elôdök a pártállam 
mocsárévtizedeiben. Noha a történel-
mi egyházakat gúnyolták, egy sajátos 
szervezôdést aktivisták nyüzsgô bagá-

zsaként használtak fel.
Az egyik államelnök vallásos imáda-

ta.
Még ez is belefért harci ideológiá-

jukba egy évtizeden át, sôt utána is. 
Hôskultuszt fényesítettek, visszaránt-
va a társadalom manipulált részét az 
ókorba. Mindezt az élcsapatnak kreált 
primitív ideológia: a liberalizmus je-
gyében.

A liberalizmust a zsákmányszerzés 
ideológiájaként használták.

Tengerparti dácsát építettek, luxus-
villát emeltek, feketemunkásokkal 
újíttatták fel fényûzô hajlékukat, 
Amerikába utaztak ôket korrumpáló 
cég vendégeként, osztogatták az ingat-
lanokat, feleségeket „foglalkoztattak” 
busás jövedelemért névleg.

El kell számoltatnunk a milliárdossá 
vált „rendszerváltókat”.

Kovács G. Tibor

--- Nem kedvesem, azt a négy évvel 
ezelôtti lyukat, amin az órám kiesett...

* * *
Egy csinos, ifjú hölgy leszólít az ut-

cán egy férfit:
--- Uram, legyen a segítségemre! Lát-

ja azt az alakot a másik oldalon? Ál-
landóan molesztál, üldöz a szerelmével. 
Kérem, segítsen!

--- Megpróbálok, de miért nem szól 
inkább egy rendôrnek?

--- Azt azért mégsem... Az-az alak 
mégiscsak a férjem!

* * *
A férj panaszkodva mondja a nejé-

nek:
--- Soha nem voltál hû hozzám!
--- Ez nem igaz! --- tiltakozik az 

asszony. --- Nagyon gyakran hû voltam 
hozzád.

* * *
--- Hogy magának milyen fura 

kutyája van! Az utcán kedves és ba-
rátságos mindenkivel, otthon pedig 
állandóan morog és ugat.

--- Igen, én is tudom. Teljesen átvette 
a férjem szokásait.

* * *
Két asszony beszélget. Azt mondja az 

egyik:
--- Az én férjemnek semmi modora 

nincs. Ahányszor csak beszélek hozzá, 
mindig ásítozik.

--- Talán csak mondani szeretne vala-
mit.

* * *
Feleség a férjnek:
--- Nézd, milyen szép fehér lett az új 

inged az új mosóportól!
--- Igen, de nekem kockásan jobban 

tetszett!
* * *

Mórickát dorgálja az apukája: --- 
Kisfiam, pont úgy eszel, mint a ma-
lacok! Igen, pont olyan vagymint egy 
malac! Tudod egyáltalán mi az a ma-
lac?

--- Igen, papa! A malac egy nagy 
disznónak a gyereke!

* * *
Elhalálozik a családfô. A temetésen a 

pap nagyon szívhez szólóbeszédet 
mond, külön hangsúlyozva, milyen 
remek apa, férj volt az elhunyt.

Az özvegy szipogva odaszól legna-
gyobb fiának:

--- Fiam, nézz már bele a koporsóba, 
lehet, hogy nem jó temetésrejöttünk!

* * *
Két barát beszélget:
--- Miért állsz ki az erkélyre, amikor 

az anyósod énekel?
--- Tudod, nehogy azt higgyék a szom-

szédok, hogy verem.
* * *

Móricka hazamegy az iskolából, és 
újságolja az anyjának: 

--- Anya, képzeld, a tanító néni ma 
megkérdezte tôlem, hogy van-ehúgom 
vagy öcsém, aki ide fog járni az iskolá-
ba. 

--- Nahát, milyen figyelmes a tanító 
néni, hogy így érdeklôdik acsaládunk 
iránt! 

És mondtad neki, hogy egyetlen gye-
rek vagy?

--- Igen. 
--- És mit felelt? 
--- Azt, hogy Hál Istennek!

* * *
--- Drágám, mit tennél, ha nyernék a 

lottón?
--- Elválnék és vinném a pénz felét.
--- Volt egy kettesem a lottón, itt van 

200 forint és húzz a francba!
* * *

Liberalizmus: a 
zsákmányszerzés ideológiája

NEM A MOUNT EVEREST A 
LEGMAGASABB HEGY 

A FÖLDÖN
Micsoda? A legmagasabb hegy a Földön a Mount Everest, leánykori nevén 

Csomolungma, 8848 méterrel, ezt mindenki tudja, aki elért legalább az ötödik 
osztályig az általános iskolában, vagy van ismeretterjesztô csatornája a 
kábeltévén. Csakhogy ez így nem teljesen igaz. A földrajzkönyvek a legma-
gasabb hegycsúcsot úgy határozzák meg, hogy az a pont, ami a legnagyobb 
távolságra van a tengerszinttôl --- ez pedig minden, csak nem egzakt definíció.

A tengerszint ugyanis nem pontosan ugyanolyan magasan húzódik a Föld 
minden pontján, sôt, több száz méteres különbségek is lehetnek két helyen a 
tengerszint között, amit ugye a földrajzban a mérôszalag nulla pontjaként 
használnak. Ennek az oka, hogy a Föld nem tökéletes gömb alakú, hanem 
úgynevezett geoid: a sarkvidékeknél kicsit meg van lapulva, az Egyenlítônél 
meg van egy kis úszógumija. Ebbôl adódik, hogy minél közelebb vagyunk az 
Egyenlítôhöz, annál magasabban van a tengerszint, és annál inkább magasabbak 
a hegyek, mint amilyennek tûnnek.

Ha a legmagasabb hegycsúcsot úgy definiáljuk, ahogy egy rendes matemati-
kus tenné egy geometriai feladatnál (vagyis a Föld felszínének az a pontja, ami 
a legtávolabb van a Föld középpontjától), a Himaláját hirtelen túlszárnyalják az 
Andok Egyenlítôhöz közel fekvô csúcsai. A Föld középpontjától legtávolabb az 
Egyenlítôtôl mindössze egy fokra délre fekvô Chimborazo csúcsa van, 6384,4 
kilométerre. A Mount Everestnél ez a távolság mindössze 6382,3 kilométer, 
vagyis a Chimborazo valójában 2168 méterrel magasabb az Everestnél. A 
második helyre egy másik Andok-csúcs jön be, a Huascarán Peruban, ami arról 
is nevezetes, hogy ott a legalacsonyabb a gravitáció az egész Földön (ez nyilván 
a Föld középpontjától mért nagy távolsággal van szoros összefüggésben). 
Egyébként a Chimborazo nevébôl származik a csimborasszó szó is, még abból 
az idôbôl, amikor ezt tartották a világ legmagasabb hegyének.

Ha az ortodox, tengerszintes rendszerben számolunk, a Chimborazo csak 6268 
méter magas, ami még az Andok csúcsai között is csak a 39. helyre elég.

És hogy a dolog még bonyolultabb legyen, létezik még egy mérési módszer a 
hegyek magasságára, ami egyszerûen a hegy lábától a csúcsáig mér. Ezzel a 
metódussal Hawaii egyik vulkánja, a Mauna Kea a listavezetô, ami a Csendes-
óceán fenekébôl nô ki, és onnan számítva 10203 méter magasan van a csúcsa (a 
vízbôl egyébként csak 4207 méter lóg ki). Sôt, van olyan megközelítés is, ami 
szerint még ennél is magasabb a Csendes-óceán fölé mindössze 406 méterre 
magasodó Mount Lamlam Guam szigetén, ami a Mariana-árok közvetlen 
szomszédságában van. Ha az árok legmélyebb pontjától számítjuk, a teljes ma-
gassága valójában 11330 méter, de ezt a földrajztudósok általában komoly-
talannak tartják.



00:00 Angol nyelvű hírek   
00:05 Himnusz  
00:10 Család-barát 
hétvége   
01:40 Hazajáró (2011)  
Fagyalos-hegység - A 
Tisza szülőföldje
02:10 Ízőrzők. Közel há-
romszáz éve szlovák csalá-
dok telepedtek le a Heves 
megye „mértani közepén” 
található Kisnánán. Hozták 
magukkal saját kultúráju-
kat, így a faluban a szlovák 
étkezési hagyományok 
honosodtak meg. 
02:40 Hacktion 1.évad 2. 
rész: Beavatás. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:30 Magyar elsők Az 
első magyar tűzoltóság
03:45 Angol nyelvű hírek   
03:55 Ridikül - Női talk-
show A név kötelez
04:40 Hagyaték  "Együtt 
harcol, s issza borát..."
05:10 Szerelmes földrajz 
(2010)  "Időutazás" Rost 
Andreával "Amikor én 
még kislány voltam..." Akár 
ezt a címet is adhatnám Rost 
Andrea szerelmes földrajzá-
nak, ugyanis napjaink legün-
nepeltebb lírai szopránja, a- 
kit a földkerekség legjobb 
operaénekesnői közt tarta-
nak számon, első tizennyolc 
évének legkedvesebb helye-
ire invitálja a nézőt. A buda-
pesti Szlávi és Kada utcáktól 
Szolnokon át vissza Csepe-
lig tart e különös időutazás, 
amelynek során még az iga-
zi első szerelemről is vall a 
Kossuth-díjas művésznő.
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:20 Hacktion 1. évad 3. 
rész: Deamon a Neten. 
Magyar tévéfilmsorozat   
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:15 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Kárpát expressz   
11:20 Ízőrzők Bucsuta
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma magazin 
12:30 Domovina  
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár 
15:25 Római riportok
15:50 Isten kezében  
16:15 Közlekedés XXI.  
16:45 A MAGYAR MÉDIA 
MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL Tisza - a ma-
gyarok folyója (2014)  Ma-
gyar ismeretterjesztő film  
17:50 Határtalanul magyar 
Az aradi ereklye-múzeum
18:30 Száműzött magyar 
irodalom Nyirő József
19:00 Hazajáró Hagymás-
hegység - A csíki alpok
19:30 Szeretettel 
Hollywoodból   
20:00 Hogy volt?!   
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal . A 
búza, a liszt, a kenyér és a bor
22:20 Ridikül - Női talk-
show Mit várnak el a nők a 
férfiaktól?
23:05 Kárpát expressz   
23:30 TálentumÉ Molnár 
Piroska. Pályája alakulásá-
ról, szakmáról és az élet dol-
gairól beszélgetünk a nép-
szerű színművésznővel fel-
elevenítve a kulisszák mö-
gött és előtt zajlott története-
ket egyaránt.

2015. március 19. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Március 23.  hétfő Március 24. kedd Március 25.  szerda

Március 26.  csütörtök

Március 27. péntek Március 28.  szombat Március 29. vasárnap 

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:05 Himnusz  
00:10 Család-barát  
01:40 Hazajáró Kelemen-
havasok 1. - Wass Albert 
hagyatéka
02:10 Ízőrzők 
02:40 Hacktion 1.évad 3. 
rész: Deamon a Neten. 
Magyar tévéfilmsorozat   
03:30 Magyar elsők  Az 
első magyar gyárak, gyáro-
sok. 1799-ben egy Valero 
Tamás nevű selyemkeres-
kedő Pesten, a mai Király 
utcában, az akkor még kül-
területnek számító kertes, 
szőlős Terézvárosban 
selyemgyárat alapított.
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül - Női talk-
show Mit várnak el a nők a 
férfiaktól?
04:40 Hagyaték  Szent Lász-
ló - A magyar seregek örök ura
05:10 Szerelmes földrajz 
Az erdő ölelése - Pálinkás 
József 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion 1. évad 4. 
rész: Black Box. Magyar 
tévéfilmsorozat   
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:15 Szabadság tér ́ 89   
10:55 Minden tudás 
11:20 Ízőrzők  Rácalmás
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski Ekran. Szerb 
nyelvű nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschrim   
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Unitárius magazin 
15:45 Utódok reménysége 
16:10 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL. 
Magyar szentek és boldo-
gok - Királyi szentcsalád 
16:40 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL. 
Károlyi Bernát a ferences 
vértanú. Magyar doku-
mentumfilm  
17:10 Határtalanul magyar 
17:45 Kézilabda mérkőzés 
- férfi NB I  Balatonfüred-
Szeged, Élő közvetítés
19:30 A rejtélyes XX. század 
20:00 HOGY VOLT!?... 
Extra "Tévéhumor"
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal 
Kerekrépa, mustár
22:20 Ridikül - Női talk-
show Zöld hírességek, 
Öko sztárjaink
23:05 Minden tudás 
23:25 Tálentum (2004)  
Bara Margit - Fények és ár-
nyak. Az ötvenes évek köze-
pén a Kolozsvárról áttelepült, 
sugárzóan tehetséges színész-
nőt Ranódy László rendező 
fedezte föl és hívta játszani a 
Szakadék című filmjébe. A 
következő szerep a magyar 
filmtörténet egyik legszebb 
alkotása: a Bakaruhában volt, 
amelyben megrázóan mély, 
drámai alakítást nyújtott Vil-
ma, a cselédlány szerepében. 
Bara Margit színpadon és 
filmen egyaránt mélyen átélt 
szerepformálásaival egy or-
szág szeretetét és csodálatát 
vívta ki.  

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:05 Himnusz  
00:05 Család-barát  
01:40 Hazajáró Csorna-
hora-hegység - Ezüstföld 
kincse
02:05 Ízőrzők. Ismeretter-
jesztő sorozat  
02:40 Hacktion 1.évad 5. 
rész: Mindenki valaki más. 
Magyar tévéfilmsorozat   
03:30 Magyar elsők. Ma-
gyar ismeretterjesztő 
sorozat   
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül - Női talk-
show Szabad -e locsolni?
04:40 Hagyaték  Rovásírás 
- Újraéledő jelek
05:10 Szerelmes földrajz 
Hazatérések - Az álmoktól 
a lélek nyugalmáig /Ádám 
Veronika/ Ádám Veronika 
akadémikus, Széchenyi-
díjas biokémikus két hely-
színt választott Szerelmes 
földrajzának színteréül: 
Nagykanizsát és Hegymagast. 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion1.évad 6. 
rész: Álarcok. Magyar 
tévéfilmsorozat  
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:15 Szabadság tér ́ 89  
10:55 Élő egyház  
11:20 Ízőrzők  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Slovenski utrinki   
12:30 Alpok-Adria  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:00 Nótacsokor  
15:15 Isten kezében  
15:45 Önkéntesek  
16:15 BARTÓK BÉLA 
HALÁLÁNAK 70. ÉV-
FORDULÓJÁRA : Gyö-
kerek (2000)  Bartók Béla 
- 2. Rész. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
17:15 Határtalanul magyar  
"Emberebb ember, magya-
rabb magyar" - A Diaszpó-
ra Tanács megalakulása
17:45 Kosárlabda-mérkő-
zés, Élő közvetítés  
20:00 Szenes Turné  8/5. 
rész - Szentendre
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal A 
tavaszi böjt
22:20 Ridikül - Női talk-
show Böjt vagy diéta?
23:05 Élő egyház 
23:30 Tálentum  Csillag-
szeműek - Tímár Sándor 
„Önök csodálatos dolgot 
csináltak a gyermekekkel! 
A világ minden táján így 
kell tanulni a gyermekeknek 
énekelni és táncolni, ahogy 
ezt ma este itt láttam.” Yehu-
di Menuhin„Alapvető em-
beri jog, hogy minden gyer-
mek megtanulhassa édes-
anyja beszédnyelvét. Ugya-
nez a jog a játék és a tánc e- 
setében is meg kell illesse 
gyermekeinket.” Tímár 
Sándor. Tímár Sándor kore-
ográfus és felesége, Böske, 
1993-ban hozta létre a Ma-
gyarországon és Európában 
is egyedülálló együttest, a- 
melyben 350 gyermeket fog-
lalkoztatnak már 3 éves kortól. 

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:05 Himnusz  
00:10 Család-barát  
01:40 Hazajáró Gyimes - 
A csángók patakországa
02:10 Ízőrzők. Nikla So-
mogy megye északi részén, 
a Balaton déli partján fekvő, 
750 lelkes falu, amelyet 
mindenki a „niklai remeté-
ről”, Berzsenyi Dánielről is-
mer. A filmből a mézes szil-
valekváros tekercs mellett 
megismerhetünk néhány 
hagyományos niklai ételt is, 
így a burgundirépából füs-
tölt mangalicaoldalassal ké-
szült paradicsomos répale-
vest, a kemencében sült 
kuglófot, a krumplis pogá-
csát és a csípős pásztorgu-
lyást.
02:40 Hacktion 1. évad 6. 
rész: Álarcok Magyar tévé-
filmsorozat  
03:30 Magyar elsők  
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül - Női talk-
show Böjt vagy diéta?
04:40 Hagyaték  Trianon - 
Feltámadásra várva
05:10 Szerelmes földrajz.
Három otthon: Itthon - 
Terézváros, Pasarét, Cso-
pak - Kádár János Miklós 
festőművész
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion 1. évad 7. 
rész: A gyanú árnyéka. 
Magyar tévéfilmsorozat  
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:15 Szabadság tér ́ 89 
10:55 Profit7 (2015)  
11:20 Ízőrzők (2008)  
Domoszló. Domoszló a 
Mátra déli lankáin fekvő te-
lepülés, Eger és Gyöngyös 
között. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 P'amende   
12:30 Hazajáró  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:00 Nótacsokor  
15:15 Katolikus krónika  
15:45 Mai hitvallások  
16:15 BARTÓK BÉLA 
HALÁLÁNAK 70. 
ÉVFORDULÓJÁRA 
Gyökerek (2000)  Bartók 
Béla - 3. Rész. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
17:15 Határtalanul magyar  
Az ízek gazdái között. 
Művészeti, tudományos 
magazinműsor. 
17:45 Szerelmes földrajz 
Három otthon: Itthon - Te-
rézváros, Pasarét, Csopak - 
Kádár János Miklós festő-
művész. 
18:20 Száműzött magyar 
irodalom: Áprily Lajos
18:55 Hazajáró Csorna-
hora-hegység - Ezüstföld 
kincse
19:25 Szálka   
20:20 Muzsikál a mozi. 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből
21:00 HÍRADÓ 
21:20 Gasztroangyal: A 
galamb
22:20 Ridikül - Női talk-
show: Holtomiglan, holto-
diglan
23:05 Profit7 (2015)   
23:25 Tálentum:  Budai 
Ilona

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:05 Himnusz  
00:05 Család-barát  
01:40 Hazajáró Hargita - A 
székelyek szent hegye
02:05 Ízőrzők 
02:40 Hacktion 1. évad 7. 
rész: A gyanú árnyéka. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:50 Ridikül - Női talk-
show Holtomiglan, holto-
diglan
04:35 Hagyaték (2012)  
Székely kapu - Átjáró a 
tündérkertbe
05:00 Szerelmes földrajz 
Otthon, a Tisza mentén - 
Hódi Sándor. Hódi Sándor 
pszichológus, tudományos 
kutató, társadalomkritikus, 
szakíró, a kisebbségi lét 
kiváló ismerője, cselekvő 
közéleti személyiség. Fele-
ségével megírta, megszer-
kesztette "Ki kicsoda 
2004"címmel az első vaj-
dasági magyar közéleti le-
xikont. Választott "szerel-
metes vidéke" a vajdasági 
Ada és környéke, a Tisza-
mente, amely alapvetően 
meghatározza világlátását.
05:40 Szálka   
06:30 Hazajáró  
07:00 A rejtélyes XX. század  
07:30 Család-barát   
09:00 Hacktion 1.évad 8. 
rész: Figyelmeztetés. 
Magyar tévéfilmsorozat  
09:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:00 Hogy volt?!   
10:55 Útravaló 
11:15 Ízőrzők  
Ismeretterjesztő sorozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor Bősi 
Szabó László, Kosáry 
Judit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara
12:30 Nótacsokor  Bihari 
János Koncert Cigány-
zenekar, prímások: Makó 
Attila és Rácz Géza
13:00 HÍRADÓ 
13:15 KOSZTOLÁNYI 
130 Aranysárkány (1966)  
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Ranódy László. Szerep-
lők: Mensáros László (No-
vák Antal), Béres Ilona 
(Hilda), Tóth Benedek 
(Tibor), Tahi Tóth László 
(Liszner Vili), Bara Margit 
(Flóri néni), Pécsi Sándor 
(Liszner fűszeres) Koszto-
lányi Dezső regényéből 
írta Illés Endre
14:40 Novum 
15:30 Kézilabda mérkőzés 
- Női Magyar Kupa négyes 
döntő  Elődöntő: FTC Rail 
Cargo Hungaria-MTK 
Budapest. Élő közvetítés
17:45 Kézilabda mérkőzés 
- Női Magyar Kupa négyes 
döntő  Elődöntő: Győri Au-
di ETO-Érd. Élő közvetítés
19:30 Linda Az ász. 
Magyar tévéfilmsorozat   
20:25 Mesélő cégtáblák  
Gördülő éttermek... robogó 
szállodák. Magyar ismeret-
terjesztő sorozat   
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül - Női talk-
show. A szépség ára
23:05 Útravaló 
23:30 kult.hu  

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:05 Himnusz  
00:05 Család-barát  
01:40 Hazajáró Számvetés 
- Pillanatképek a Hazajáró 
2011-es vándorútjáról. 
Óraátállítás
03:05 Ízőrzők Penyige 
03:40 Hacktion 1.évad 8. 
rész: Figyelmeztetés. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:30 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:35 Ridikül - Női talk-
show A szépség ára
05:20 Élő örökség  
05:50 Örökzöld dallamok 
Randevú a Georgia Bárban
06:15 Hagyaték 
06:45 Barangolások öt 
kontinensen  Gereben 
Ágnes műsora
07:15 Elcserélt ember 
(1938)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Gertler Viktor. 
Szereplők: Kiss Ferenc (Be-
nedek /Pongrácz István), 
Dajka Margit (Benedekné, 
Anna), Simor Erzsi (Loson-
czy Ágnes), Mály Gerő 
(Benedek Tamás), Haraszti 
Mici (Benedekné anyja) Az 
I. Világháborúban két, szinte 
ha-sonmás férfi harcol 
ugyanabban a zászlóaljban 
a fronton. Az egyikük, 
Benedek Péter földbirtokos  
elesik, Pongrácz István 
gépészmérnököt pedig 
Benedek kabátjában éri 
találat. 
08:25 Szerelmes földrajz   
09:00 Hacktion 1. évad 9. 
rész: Bizalomkör. Magyar 
tévéfilmsorozat  
09:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:00 Rúzs és selyem
10:20 Ízőrzők  Noszvaj 
Ismeretterjesztő sorozat   
11:00 Virágvasárnapi 
evangélikus istentisztelet - 
Élő közvetítés Kőszegről  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor Bokor 
János, Bangó Margit, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
12:25 Térkép  
13:00 HÍRADÓ 
13:10 Szabadság tér   
13:55 Szenes Iván írta  
14:45 Csendül a nóta 
Palócz László, Lakatos 
Miklós és zenekar
15:00 Hazajáró   
15:30 Kézilabda mérkőzés 
- Női Magyar Kupa, bronz-
mérkőzés  Élő közvetítés
17:45 Kézilabda mérkőzés 
- Női Magyar Kupa, döntő  
Élő közvetítés
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal Tojás 
és tészta
22:20 Ridikül - Női talk-
show Örökbefogadás
23:05 Rúzs és selyem 
23:25 Tálentum (2004)  
Garas Dezső színművész. 
Garas sokoldalú karakter-
színész, játszott vígjáték-
ban és filmdrámában, 
rendezett színdarabot és 
filmet. A pályáról, filmes és 
színházi szerepekről, a 
kezdetekről, a színész 
sorsáról és feladatáról és a 
megszülető alkotásról 
beszélgettünk a színésszel 
és a pályatársakkal.

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:05 Himnusz  
00:05 Család-barát  
01:40 Hazajáró Kelemen-
havasok 2. - Fent a gerincen 
02:05 Ízőrzők A Duna 
jobb partján, mellékágak 
és öblök találkozásánál, 
költői szépségű környezet-
ben fekszik Rácalmás, „a 
vizek hazája”. Nem csoda, 
hogy jelentős hagyománya 
van a folyami halászatnak, 
és nagy népszerűségnek 
örvendenek a különféle 
halételek is. A nézők a rác-
almási rakott ponttyal, va-
lamint a sült menyhal és 
süllő helyi változataival 
ismerkedhetnek meg, de 
említést érdemel az arató 
bableves és a káposztás 
nokedli is.
02:40 Hacktion  1. évad 4. 
rész: Black Box. Magyar 
tévéfilmsorozat   
03:30 Magyar elsők. Az 
első magyar nyomda
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:50 Ridikül - Női talkshow
04:35 Hagyaték  Fehérló-
fia - A teljesség meséje
05:05 Szerelmes földrajz  
Szülőföldről a hazába - 
Szervátiusz Tibor
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát   
09:15 Hacktion 1. évad 5. 
rész: Mindenki valaki más. 
Magyar tévéfilmsorozat   
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:15 Szabadság tér ́ 89  
10:55 Magyar gazda   
11:20 Ízőrzők  Görgeteg
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hravatska Krónika  
12:30 Ecranul nostru  
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár   
15:00 Nótacsokor: Balogh 
Zsolt, Bede Ilona, Bátki 
Fazekas Zoltán, Puka 
Károly és zenekara
15:15 Új nemzedék  
15:45 Isten kezében  
16:15 BARTÓK BÉLA 
HALÁLÁNAK 70. 
ÉVFORDULÓJÁRA 
Gyökerek (2000)  Bartók 
Béla - 1. Rész Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
17:15 Határtalanul magyar 
(2011)  A rejtőzködő nyel-
vi örökség - A Halotti 
beszéd és könyörgés titkai
17:45 Szerelmes földrajz: 
Szülőföldről a hazába - 
Szervátiusz Tibor
18:30 Száműzött magyar 
irodalom: Wass Albert 2. 
19:00 Hazajáró Kelemen-
havasok 1. - Wass Albert 
hagyatéka
19:30 Csodabogár  
20:00 Önök kérték  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal 
Balatonfüred, jéghorgászat, 
jégvitorlázás, Figula 
borászat..
22:20 Ridikül - Női talk-
show Szabad -e locsolni?
23:05 Magyar gazda   
23:30 Tálentum (2005)  
Móser Zoltán fotóművész. 
Képeivel és írásaival a ma-
gyar hagyományt, elsősor-
ban a magyar középkor 
emlékeit örökíti meg. 

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

Simon Attila vagyok 

Handyman

Melbourben.

Ha megbízható 

szakemberre van 

szüksége, akár kis 

munkáról legyen szó, 

keressen!

Csempézést, festést, kerítés építést, fürdôszobai javítást, 

kert rendezést-karbantartást vállalok. 

Telefon: 0431 150-897

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 

Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing

Lic. No. 102602

Mobile: 0400 059-290

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

SYDNEYBEN ÉLÔ magyar hölgy 

keres idôsgondozási munkát (akár ott-

lakással is) vagy/és gyermek-

felügyeletet is vállal, vagy bármilyen 

takarítási munkát. Bôvebb információ 

a 0450 103-813 mobilszámon.

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy 
mellé bentlakással vasárnap 5 órától 
péntek reggelig. Hívja Mancit a 9362-
1211 (Sydney) számon.

ZALAKAROS gyógyfürdô városban 
áron alul eladó   6 szobás családi ház / 
nyaraló  csendes helyen, füvesített 
gyönyörû kerttel, körben tujákkal. 
Telefon 0404 816-033.

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

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


