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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A Warlord Rock 2015 célja, hogy a harcoló, harctámogató és harci kiszolgáló 

erôk szövetséges együttmûködésben készüljenek fel a légideszant-mûveletek 
tervezési, szervezési és vezetési feladataira. A gyakorlaton több mint 750 
katona vesz részt: amerikai részrôl a 173. Légi Mozgékonyságú Dandár, a 
Magyar Honvédségtôl pedig az 5. Bocskai István Lövészdandár 24. Bornemissza 
Gergely Felderítô Zászlóalja, a 25/88 Könnyû Vegyes, valamint a 34. Bercsényi 
László Különleges Mûveleti Zászlóalj --- tudatta a HM.

A március 3-ig tartó --- NATO vezetési elvek szerinti --- gyakorlat egy részét 
jövô csütörtökön Ben Hodges altábornagy, az amerikai haderô európai pa-
rancsnokságának parancsnoka és Hende Csaba honvédelmi miniszter is 
megtekinti --- olvasható a közleményben.

Györgydeák Márton kapta 
az idei Hit pajzsa díjat

Györgydeák Márton, a Felsô-krisztinavárosi Keresztelô Szent János Plébá-
nia plébánosa, pápai káplán kapta az idei Parma fidei --- Hit pajzsa díjat, amelyet 
Mádl Dalma, Mádl Ferenc néhai köztársasági elnök özvegye nyújtott át

A Felsô-krisztinavárosi Plébániatemplomban tartott ünnepségen Kocsis 
Máté, a Fôvárosi Közgyûlés önkormányzati és rendészeti tanácsnoka, a Fidesz 
kommunikációs igazgatója kiemelte: a kommunizmus eszmerendszere hit- és 
egyházellenességen is alapult, mégis sokan voltak azok az egyházi személyek, 
akik a diktatúra alatt is hûségesek maradtak hitükhöz és magyarságukhoz. 
Azok, akik belsô parancsaik szerint élték mindennapjaikat, az alapján cseleked-
tek, és nem azt nézték, mit lehet, mit szabad egy önkényuralmi rendszerben.

Kocsis Máté szólt arról is, hogy a Hit pajzsa díj mindig arra figyelmeztet, 
hogy „hitünket és erkölcsösségünket a legnehezebb idôkben sem veszíthetjük 
el, hogy a legfájóbb földi kín, igazságtalanság sem rendítheti meg bennünk 
istenhitünket, amely egyben cselekedeteink pillére és támpontja”.

Bolberitz Pál, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának 
professzora laudációjában elmondta,Györgydeák Márton 1942-ben született, 
1965-ben szentelték pappá Esztergomban. Ifjú korától kezdve tagja volt a Reg-
num Marianumnak, annak a 20. század elején alapított katolikus ifjúsági mozga-
lomnak, amelyet a kommunista pártállam illegálisnak tekintett, és hol burkol-
tan, hol nyíltan üldözött.

Bolberitz Pál elmondása szerint a „regnumi atyák”, köztük Györgydeák 
Márton, összesen 72 évet töltöttek börtönben azért, mert nem voltak hajlandók 
lemondani az ifjúság katolikus nevelésérôl. Jelmondatuk ez volt: vagy így, vagy 
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Március 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Leonóra, Inez nevû kedves olva-

sóinkat.

Leonóra:Az Eleonóra önnállósult 

rövídülése.

Inez: az Ágnes spanyol formája.

Köszönthetjük még, Elvira, Frido-
lin, Felicia, Colette, Ilona nevû 

barátainkat.

Március 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tamás nevû kedves olvasóinkat.

Tamás: az arameus Teomo névbôl, 

jelentése: siker. Innen a györögök 

vették át Thomasz formájában: jelen-

tése: csodálatos

Köszönthetjük még: Pál, Ubul nevû 

barátainkat.

Március 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zoltán nevû kedves olvasóinkat.

Zoltán: Régi magyar név. Árpád ve-

zér fiának, Zoltán fejedelemnek tisz-

teletére terjedt el.

Köszönthetjük még: Apollónia, 
Beáta, János, Szílvia, Juliánusz 
nevû barátainkat.

Március 9.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Franciska, Fanni nevû olva-

sóinkat.

Franciska: a latin Franciscus név 

nôiesítése.

Fanni: A német Fanni név átvétele 

a Stephaniebôl.

Köszönthetjük még: Domán, Do-
monkos, Gergely, Metód, Rebeka 
nevû barátainkat.

Március 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ildikó nevû kedves olvasóinkat.

Ildikó: A germán Kunigunda, 

Kriemhilda névbôl ered. Attila hun 

vezér, fejedel feleségének neve volt.

Köszönthetjük még Anasztáz, Ede, 
Édua, Aurélia, Kamilla, Valér nevû 

barátainkat.

Március 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szilárd nevû kedves olvasóinkat.

Szilárd: A magyar nyelvújítók 

alkották.

Köszönthetjük még: Aladár, Borsi-
ka, Konstantin, Riza, Rozina, Te-
réz, nevû barátainkat.

Március 12
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gergely, nevû kedves olvasóinkat.

Gergely: A görög Georginosz lati-

nos Gregorius formájának rövidü-

lése, jelentése: ébren ôrködô.

Köszönthetjük még: Engelhard, 
Miksa, Maximilian, Szibilla nevû 

barátainkat.

Orosz milliárdos vetett szemet 
Munkácsy Golgotájára

Már-már visszautasíthatatlan ajánlatot tett egy orosz milliárdos Pákh 
Imrének. Az üzletember tízmillió dollárt, azaz 2,7 milliárd forintot kínált a 
mûgyûjtônek a Golgotáért, amelyet az állam is szeretne megszerezni --- írja a 
blikk.hu.

Az orosz milliárdos, Vaszilij Anyiszimov márciusig adott gondolkodási idôt 
Pákhnak. Anyiszimovról a cikk azt írja, Zürichben él, vagyonát 1,6 milliárd 
dollárra, azaz 432 milliárd forintra becsülik. A Blikk úgy tudja, „a magyar állam 
az orosz üzletemberhez képest feleannyi pénzt kínált Munkácsy Mihály monu-
mentális mûvéért”. 

„Valóban megkeresett az úriember ezzel az üzletileg teljesen korrekt ajánlat-
tal” --- mondta Pákh a Blikknek, és hozzátette, hogy nem adná el soha keveseb-
bért a képet, mint amennyiért vette. Bár azt nem árulta el, mennyiért vette. 
Viszont a cikkbôl kiderül, hogy Pákh megpróbál az utolsó pillanatig lehetôséget 
adni a magyar államnak, hogy megvegye a képet, ezért kérte az orosz üzletem-
bert, hogy az általa megjelölt határidôt tolja ki.

A magyar államot képviselô Baán László úgy nyilatkozott a Blikknek: 
„Magyarország kormányának egyértelmû szándéka, hogy a Munkácsy-trilógiát 
egyben tartsa, és a képek a debreceni Déri Múzeumban legyenek kiállítva. 
Munkácsy alkotásainak jelentôsége felbecsülhetetlen, értéküket tekintve 
ugyanakkor megegyezésre kell jutni a képek tulajdonosaival. Ez ügyben biztató 
tárgyalások zajlanak, de azok még nem zárultak le”.

Munkácsy-kiállítás 
Liszt aláfestéssel

A kínai közönség immáron élôben is gyönyörködhet Munkácsy Mihály 
képeiben. A világhírû magyar mûvész alkotásaiból a kínai festôakadémián nyílt 
kiállítás. 

Csan Csien-csün, a kínai olajfestészeti társaság tiszteletbeli elnöke ma-
gyaráz Munkácsy Mihály Siralomház (1870) címû festménye elôtt a Munkácsy 
Mihályt és korát, a 19-20. század fordulójának magyar mûvészetét bemutató 
kiállításon. A tárlat nem pusztán a 19. század egyik legnagyobb magyar festô-
jének képeit mutatja be, hanem igyekszik bepillantást engedni a korszak mûvé-
szetébe is. A kiállításon a Magyar Nemzeti Galéria és Pákh Imre magángyûjtô  
jóvoltából válogatás látható a magyar mester népszerû portréiból, csendéletei-
bôl és szalonképeibôl, valamint néhány jelentôs alkotás biblikus tematikájú 
festészeté-bôl. A kínai látogatók megismerkedhetnek továbbá Paál László, 
Szinyei Merse Pál, de például Bihari Sándor, Mészöly Géza és Vaszary 
János munkáival is. Itt van Hans Temple Munkácsy-portréja is 1887-bôl. A két 
szin-ten található kiállítótérben összesen majdnem száz magyar festmény nyújt 
különleges hangulatot, kínai környezetben. A kiállítás megnyitóján megjelent 
Ting Vej kulturális miniszterhelyettes, magyar részrôl pedig Rétvári Bence, 
az Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, valamint 
Szilas Cecília nagykövet és Baán László, a Szépmûvészeti Múzeum igazgatója 
köszöntötte a jelenlévôket. A kínai miniszterhelyettes utalt rá: neves kínai 
képzômûvészek is érdeklôdve várták a tankönyvekbôl és reprodukciókból is-
mert eredeti alkotásokat, és ôk is eljöttek, hogy az elsôk között ismerkedhessenek 
meg velük közelebbrôl. A beszédekben Munkácsy Mihály mûvészetének mél-
tatása mellett sok szó esett az innovatív Magyarországról és az egyre inten-
zívebb kétoldalú kulturális kapcsolatokról is.

Rétvári Bence emlékeztetett rá: tavaly Pekingben száznégy magyar vonatko-
zású kulturális rendezvényt tartottak. Hangsúlyozta: Magyarország büszke 
arra, amije van, örömmel meg is mutatja. Ugyanakkor az ország befogadó is, 
szívesen ismerkedik meg és nyújt teret más nemzetek kultúrájának bemutatko-
zásához. Rétvári utalt rá: a kiállítás elôtt közvetlenül Baán László megállapodást 
írt alá a festôakadémia elnökével, Vang Ming-minggel arról, hogy Magyaror-
szágra hozzák Csi Pajsi mûveit.

Az 1957-ben elhunyt híres kínai festômûvész alkotásait nagyszabású kiál-
lítás keretében mutatják majd be. Méretét, valamint a bemutatott mûveket 
tekintve ez lesz az eddigi legnagyobb külföldi bemutatkozása. A megnyitó 
záróakkordjaként az akadémia aulájában Szilasi Alex zongoramûvész adott elô 
Liszt Ferenc mûveibôl, nagy sikert aratva.

Közös magyar-amerikia hadgyakorlat 
Warlord Rock 2015 elnevezéssel, légideszant-mûvelettel és éleslövészettel 

egybekötött harcászati szintû amerikai-magyar közös hadgyakorlat kezdôdött 
vasárnap --- közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Közleményük szerint a feladatokat négy kiemelt helyszínen, köztük a pápai 
bázisrepülôtéren és a várpalotai gyakorlótéren hajtják végre magyar irányítás 
alatt.



sehogy –- tette hozzá. A professzor kiemelte: a Regnum Marianum volt az 
egyetlen katolikus mozgalom, amely végig kitartott és nem kötött olcsó komp-
romisszumokat. Nem alkudott meg Györgydeák Márton sem, pedig lett volna 
módja rá a Gyorskocsi utcai kihallgatások alkalmával.

Györgydeák Márton a díjat megköszönve, hangsúlyozta, nem érzi magát 
áldozatnak. Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy bár a rendszerváltás óta 
Magyarországon senkit nem üldöznek hite miatt, a világban sok helyen napja-
inkban is üldözik, és hitük miatt megölik a keresztényeket. Györgydeák Márton 
a Hit pajzsa díj mellett átvette a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által fela-
jánlott, a Jó pásztort megformáló szobrot is. Az ünnepségen a kormányt Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs állam-
titkár, Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érseket Monostori László 
egyházmegyei titkár képviselte.

A Hit pajzsa díjat 2002-ben Horváth Béla volt kisgazda politikus és a 2008-
ban elhunyt Gyurkovics Tibor író alapította. Azoknak az egyházi személyisé-
geknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hûségesek 
maradtak hitükhöz. Az elismeréssel járó vörösréz pajzs Madarassy István 
ötvösmûvész munkája. 

Biszku Béla nem tud
az ítélet elôl menekülni

Elutasította a Fôvárosi Ítélôtábla a Biszku Béla elleni perben a védô által 
benyújtott elfogultsági indítványt –-- tudta meg lapunk a táblabíróságtól.

Ezzel együtt az Ítélôtábla késôbbre halasztotta a másodfokú eljárás tárgyalá-
sait, amelyekre március 18-án és május 15-én kerül majd sor. Az egykori 
kommunista belügyminiszter másodfokú pere január közepén kezdôdött volna, 
ám az elsô tárgyalás elôtt Biszku ügyvédje, Magyar Gábor elfogultsági 
indítványt terjesztett elô. Szerinte védence ellen politikai hecckampány folyik, 
perbe fogására külön jogszabályt alkottak, így nem biztosítható, hogy az igaz-
ságszolgáltatás pártatlanul bírálja el az ügyet. 

Magyar az elsôfokú perhez hasonlóan azt is kifogásolta, hogy katonai eljárás-
ban tárgyalják az ügyet. Az ügyvéd ugyanakkor jelezte, hogy az elfogultsági 
indítvány benyújtása taktikai lépés volt. Nem titkolta, hogy az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához akarnak fordulni, ehhez azonban ki kell meríteniük az 
összes itthoni jogorvoslati lehetôséget. Magyar ezzel együtt jelezte „egy pilla-
natra sem gondolja, hogy elfogultsági kifogásnak a magyar bíróságok helyt adnak”. 

Az eljáró bíró a januári tárgyalás elején úgy döntött, hogy elnapolja a pert, 
amíg a védôi indítványt nem bírálják el. A Fôvárosi Törvényszék tavaly 
májusban elsô fokon háborús bûntett, lôszerrel való visszaélés és a kommunista 
diktatúra bûneinek tagadása miatt öt és fél év börtönre ítélte a 93 éves Biszku 
Bélát, aki nem tett vallomást, és nem ismerte el bûnösségét sem.

Másfél millió vendég a Balatonnál
Az élénkülô belföldi keresletnek köszönhetô, hogy a Balatoni régió szállás-

helyein 38 500-zal többen szálltak meg, mint 2013-ban, a vendégéjszakák száma 
pedig 88 ezerrel nôtt.Tavaly 1,44 millió vendég 4,9 millió vendégéjszakát töltött 
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el a balatoni szállókban. Hévíz megôrizte vezetô helyét, 1,1 millió vendégéjsza-
kával.

A tóhoz érkezôk háromnegyede belföldi vendég volt, és az általuk eltöltött 
vendégéjszakák az összes balatoni vendégéjszaka 63 százalékát tették ki. A 
régió belföldi vendégforgalma március és november kivételével minden 
hónapban meghaladta a 2013-as adatokat. A külföldi forgalomról ez már nem 
mondható el: az elô- és az utóidényben, valamint a fôszezonnak számító július-
ban is kevesebb külföldi vendég érkezett, mint egy évvel korábban.

A vendégforgalom a közösségi szálláshelyeken és a kempingekben visszae-
sett, a többi szállástípusban viszont meghaladta a 2013. évit.

A szállodák külföldi forgalma csökkent ugyan, a belföldi viszont (különösen 
a gyógyszállodákban) 2013-hoz képest jóval kedvezôbben alakult, a panziók és 
az üdülôházak iránti kereslet pedig mind a hazai, mind a külföldi látogatók ré-
szérôl nôtt.

A vendégéjszakák számát tekintve a balatoni települések közül továbbra is 
Hévízé az elsôség. A zalai fürdôváros kedvelt úti cél a határon túlról érkezôk 
számára: a régió külföldi vendégkörének több mint a negyede (97 ezer ember) 
itt foglalt szállást. 2013-hoz képest azonban Hévíz kereskedelmi szálláshelyeit 
csaknem 18 ezerrel kevesebb látogató vette igénybe, így a vendégéjszakák 
száma erôteljesen, 66 ezerrel csökkent.

A régió további három, turisztikai szempontból meghatározó településén – 
Siófokon, Balatonfüreden és Zalakaroson --– ezzel szemben kedvezô évet zártak 
a kereskedelmi szálláshelyek, elsôsorban növekvô belföldi vendégforgalmuknak 
köszönhetôen --- írja a KSH.

Tavaly a balatoni kereskedelmi szálláshelyek 357 ezer külföldi vendéget 
fogadtak, a régióban elöltött külföldi vendégéjszakák száma megközelítette az 
1 millió 805 ezret. A külföldiek átlagosan 5 éjszakára foglaltak szobát. Német-
országból (több mint 91 ezren), Ausztriából (51 ezren) és Oroszországból (mint-
egy 36 ezren) érkeztek a legtöbben a Balatonhoz. Az orosz vendégek száma 
egytizedével csökkent, és a német, osztrák, holland, olasz, dán vendéglétszám is 
elmaradt a 2013-astól. Ukrajnából 40 százalékkal kevesebb látogató (alig több 
mint 5 ezer fô) jött. Szlovákiából ezzel szemben 2, Csehországból 3, Lengyelor-
szágból 4 és félezerrel több vendéget regisztráltak a szálláshelyek, és ugyancsak 
emelkedett –-- közel 1600 fôvel –-- a Kínából érkezôk száma.

A tavalyi fôszezonban a balatoni településeken 517 kereskedelmi szálláshely 
tartott nyitva, amelyek együttesen 120 500 férôhelyet kínáltak a látogatóknak. 
A balatoni vendégforgalom mintegy 70 százaléka a 188 mûködô szállodához 
kötôdött. A balatoni szálláshelyek 2014-ben átlagosan 45, ezen belül a szállodák 
49 százalékos szoba-kihasználtsággal mûködtek

Ötvenezer fiatal mehet külföldre
Az Erasmus+ programra összesen 14 milliárd eurós keretösszeg áll rendel-

kezésre a hétéves uniós költségvetési ciklusban, tájékoztatott Novák Katalin, 
az Emberi Erôforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelôs álla
mtitkára. Magyarországon ez éves szinten mintegy 1,3 milliárd forintot jelent. 
A tárca számításai szerint a támogatással évente 7 ezer, a költségvetési ciklus 7 
éve alatt pedig mintegy 50 ezer fiatal tud részt venni a programokban.

Az Erasmus+ európai uniós együttmûködési program, amely az oktatást, a 
képzést, valamint az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja. A cél az, 
hogy a fiatalok nemzetközi tapasztalathoz jussanak akár hazai környezetben, 
akár külföldön. A program a fiatalok egyéni mobilitását és az ifjúsági szerveze-
tek közti tapasztalatcserét egyaránt szolgálja, mondta Novák Katalin.

Rákóczi-emléknap: már idén 
tarthatnak megemlékezéseket

A kereszténydemokrata Vejkey Imre reményei szerint már idén megem-
lékezéseket tarthatnak II. Rákóczi Ferenc emléknapjához kapcsolódva. A 
javaslat László Ferenc javaslatára került az Országgyûlés elé, aki a Rákóczi 
Öröksége Mozgalom vezetése mellett a Rákóczi emlékmenet szervezôje. A 
javaslat egyik jegyzôjeként a kormánypárti országgyûlési képviselô elmondta, 
az emlékmenet szervezôje Lomnici Zoltánon, az Emberi Méltóság Tanácsa 
elnökén keresztül kereste meg ôket azzal, hogy szeretnék, ha II. Rákóczi Fe-
renchez kapcsolódva emléknap születne.

„A határozati javaslat elfogadása esetén az Országgyûlés megemlékezne a II. 
Rákóczi Ferencre felesküdöttek emléke elôtt is, akik a Cum Deo pro patria et 
libertate zászló alatt küzdöttek a magyar szabadság kivívásáért” ---- közölte 
Vejkey Imre. A KDNP-s képviselô hozzátette, az Országgyûlés emellett kimon-
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daná, hogy támogatja és szorgalmazza 
a fejedelem szabadságharcával kap-
csolatos megemlékezések szervezését, 
valamint oktatási anyagok elkészí-
tését. Vejkey Imre elmondta, azt sze-
retnék, ha az iskolák a fejedelem 
születésnapján, március 27-én megem-
lékeznének és valóban zarándokhely 
lehetne a kassai dóm, ahol II. Rákóczi 
Ferencet örök nyugalomra helyezték. 
„Támogatni szeretnék a Rákóczi-féle 
szabadságharc kutatását is, fontosnak 
tartják, hogy ezt az idôszakot is meg-
felelôen megismerjék a mai fiatalok” 
–-- mutatott rá a KDNP-s politikus. 
Vejkey Imre elmondta, bízik abban, 
hogy a határozati javaslatot gyorsan,  
el tudják fogadni és már idén megem-
lékezéseket tarthatnak. Három kor-
mánypárti politikus –  Semjén Zsolt 
és Vejkey Imre KDNP-s, valamint 
Lezsák Sándor – a héten terjesztette 
be javaslatát arról, hogy nyilvánítsák 
emléknappá március 27-ét, a 
fejedelem születésnapját.

Idôvágta
Harminc percet kaptam a minap 

egyik politikusunktól az interjúhoz.
Amikor elzártam a magnetofont és 

megköszöntem a beszélgetést, megle-
petésre azt mondta: „Hová megy? Van 
még öt perce!” Számomra ez a mondat 
figyelmeztetés volt az idô tiszteletére, 
a perc megbecsülésére. Az ember az 
egyetlen lény, akit zavar az idô, és eb-
bôl a nyugtalanságából származik kifi-
nomult mûvészetének nagy része, val-
lása java része, és majdnem egész 
tudománya --– figyelmeztet bennünket 
A. C. Clarke sci-fi író. Nincs a világon 
olyan ember, aki egyszer-egyszer ne 
érezte volna úgy, hogy kétségbeesetten 
szüksége lenne több idôre. Ez gyakran 
pár perc vagy néhány másodperc, 
amely élet és halál kérdése lehet. 
Olyan világban, ahol az ember meg 
tudná állítani az órát, ha csak rövid 
idôre is, harcba indulhatna az idô ellen. 
De ez, tudjuk, nem lehetséges. Marad 
Goethe pedagógiai négysorosa: „Hat-
vanszor ketyeg az óra / Ezer percnél 
több a nap / Gyermek, vedd hát fonto-
lóra / Mit tehetsz egy nap alatt?”

Vegyük hát fontolóra… Rossz tapasz-
talataim vannak némely politikusaink 
idôhöz való viszonyáról. Azt hiszem, 
ôket zavarja a legjobban az idô múlása. 
Talán ezért is bánnak vele cudarul. Ôk 
nem ismerik az „öt percek” minden-
hatóságát, mint a költô, aki tudja, hogy 
csak különös térfogatban fér el a mun-
ka –-- az élet folyása. A politikus 
hajlamos arra, hogy hosszútávfutónak 
képzelje magát, miközben rövid távon 
áll a rajtvonalra. Féktelen hiúságában 
elfelejti, hogy akarva-akaratlanul ô is 
sodródik, mint Heyerdahl papiruszha-
jója. (És nem vitorlázik.) Jobb kilátást 
szerezhet, biztosabb kikötôt, meggyor-
síthatja a haladást, azonban sohasem 
teheti meg, hogy visszaforduljon az 
„idô-folyam keblén”. Vesztésre áll, 
ezért torzít.

Az idôvágtáról beszéltek a minap a 
rádióban. Az interjúalany azt kérdezte 
a riportertôl: „Volna még öt perce?” 
Ma is megdöbbenek azon, milyen nagy 
a különbség a „volna még öt perce?” és 
a „van még öt perce!” között. A lehe-
ôség egyik ponttól a másikig, a fény-
ben vagy a sötétben. De így vagy úgy, 
ezek az „öt percek” mintha függetlenek 
lennének az idôtengertôl, amely körül-
vesz bennünket. Lássuk be, több ez, 
mint a gondolat öröme.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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(Folytatás az 1. oldalról)
– A kormánypárt a múlt év óta 

kénytelen szembenézni népszerûsége 
zuhanásszerû hanyatlásával. A bírá-
lók autoriter irányzattal vádolják a 
miniszterelnököt, és úgy látják, hogy 
a politikus Putyinhoz törleszkedik.

Egyazon szöveget közli a New York 
Times, és a Washington Post:

– Vége a Fidesz kétharmados parla-
menti többségének, ami idáig lehetŒ-
vé tette, hogy a párt az ellenzék meg-
kérdezése nélkül hagyjon jóvá új al-
kotmányt és más törvényeket. A koa-
líció 2010 óta arra használta ki fölé-
nyét, hogy uralma alá vonja az állami 
intézményeket, ideértve a médiaható-
ságot és az alkotmánybíróságot, 
mindkettŒt saját jelöltjeivel töltve fel. 

A régi nótát fújja a Neue Zürcher 
Zeitung: – Magyarországon a kor-
mányzó erŒ a kétharmad alapján tet-
szése szerint módosíthatja az alap-
törvényt. A Fidesz e többség birtoká-
ban olyan új alkotmányt hagyott jóvá, 
amely a bírálók szerint demokrácia-
ellenes. Emellett megváltoztatott jó 
pár sarkalatos törvényt is, köztük a 
médiára és a választásokra vonatkozó 
jogszabályt.

A Kurier szerint katasztrófának 
bizonyult a veszprémi pótválasztás 
Orbán Viktor és a Fidesz számára, 
mivel immár le kell mondaniuk a két-
harmados bónuszról. A politikus ellen 
az autokrata Kreml-fŒnökkel, Putyin-
nal kiépített jó kapcsolat miatt az EU-
ban is az a gyanú, hogy aláássa a de-
mokráciát.

GyŒzelmi mámor
A választás gyŒztese, Kész Zoltán 

hangsúlyozta: „megvan az erŒnk ah-
hoz, hogy megváltoztassuk az orszá-
got!”

Nagy kijelentés, nézzük, mi van mö-
götte. IdŒközi helyi választás általá-
ban kisebb érdeklŒdésre számíthat, 
mint az országos. A Fidesz szavazói 
minden bizonnyal biztosnak vették a 
korábban jó jöbbséggel megszerzett 
képviselŒi helyet, sokan közülük távol 
maradtak a szavazástól. Az ellenolda-
lon ez nagy elszántsággal fordítva 
volt. A Fidesz gyenge jelöltet állított, 
aki alig kampányolt. Az ellenzéki je-
lölt, fiatalabb, dinamikus, erŒsen 
kampányolt, veszprémi születésû, 
lakos, ami vidéki városban sokat 
jelent. A kormány minden ellenfele 
mindent beleadott a veszprémi gyŒ-
zelembe, úgy hitte, úgy is hirdette, 
hogy fordulópont, ami megindítja a 
Fidesz lejtŒre csúszását. Nekik szur-
kol a nyugati hatalmak liberalista vo-
nulata. Most tehát ünnepel félország, 
félvilág.

Ez valóban erŒt ad a hazai balodal-
nak, de az ország megváltoztatására 
vajmi kevés. A kormány marad a he-
lyén, az Országgyûlésben történt egy 
helycsere. Igaz, hogy az a nevezetes, 
izgalmas kétharmados erŒtérkapu 
bezárult a kormányzó pártszövetség 
részére, de az így létrehozott nemzeti 
alaptörvény érvényben marad, lé-
nyeges változtatást már nem kíván-
nak tenni rajta. Ami elveszett a kor-
mányzó pártszövetség részére: az 
összes képviselŒ kétharmadának sza-
vazati döntési lehetŒsége. De a sarka-
latos törvények meghozatalához elég 
a mindenkori jelenlévŒk kétharmados 
többsége. A stabil kormányzás min-
den eszköze és feltétele megmaradt. 

Azt mondják, a közhangulat lénye-
gesen megváltozott tavaly október 
óta, és most ez mutatkozott meg 
Veszprémben. Ez is lehet az ered-
ménynek egy tényezŒje, de az már 
nem a szavazáson elért eredmény 

kérdése. A szavazás vesztese a Fi-
desz-KDNP, vesztesége egy képvise-
lŒi szék. 

Lássuk a gyôztest
 Kész Zoltán egy politikai rara 

avis, egy fehér holló a madárudvar-
ban. Olyan képviselet, amit a gyŒztes 
jelölt most behoz a magyar törvény-
hozás házába, valóban világszenzáció: 
Veszprém és környéke megválasztot-
ta a nemzetközi nagytŒke szabad ga-
rázdálkodásának elméletét valló, an-
nak magyarországi terjeszkedését 
vállaló személyt. Aligha tudatosan, de 
tudhatták volna. 

A Magyar Nemzet is „leleplezte” 
Kész úr néhány évvel ezelŒtti blogbe-
jegyzéseit.  A 2010-es írásban többek 
között az szerepelt, hogy Kész nem 
feltétlen híve az általános választó-
jognak, de a rendszerváltás elŒtt poli-
tikai szerepet vállalókat is eltiltaná a 
hivatásos politizálástól.

Balogh Ákos Gergely, a Mandiner 
fŒszerkesztŒje az ATV „Havas a 
pályán” címû mûsorában mondta: 
hogy még a szabad piac alapítványon 
belül is, ezen a kapitalista körön belül 
is Œ nagyon fundamentalista. Az Œ 
személyes meggyŒzŒdése az, hogy az 
államnak nincs keresnivalója az 
egészségügyben, nincsen keresniva-
lója az oktatásban, még a közoktatás-
ban sem.

Kész Zoltán a neoliberális, globali-
zációpárti nézeteket hirdetŒ Szabad 
Piac Intézet elnökeként számos elŒ-
adást tartott Magyarországon és az 
Egyesült Államokban az utóbbi évek-
ben. Ezek egyikén, egy 2013. májusi 
várpalotai elŒadáson egyebek között 
arról beszélt: „Az a baj, hogy a ma-
gyar embertípus – és ezért nem hí-
vom én kapitalistának a magyar em-
bertípust – az államra vár.”  BŒveb-
ben nem fejtette ki, mitŒl más típusú 
ember a magyar, mint más népek. A 
képviselŒjelölt nemcsak a magyar-
ságot szólta le kollektíven, hanem a 
magyar fiatalságot is, amikor kijelen-
tette: „a mai magyar fiatalok […] sze-
retnének marha nagy fizetést kapni, 
és közben nagyon keveset dolgozni 
érte”. Majd a kapitalizmus védelmé-
ben elŒadta: „Bele kell gondolni, hogy 
azáltal, hogy esetleg kizsákmányol 
téged [a kapitalista], értéket teremt, 
mindegyikŒnk jól jár bizonyos dol-
gokban”.

Kifejtette: „Az egészséges kapitaliz-
mus számomra mint libertárius szá-
mára azt jelenti, hogy minimális ál-
lam.”  Éppen ezért szerinte az adó az 
egy „lopás”. SŒt, ennél is tovább ment: 
„Sokan azt mondanák a Szabad Piac 
Alapítványban, hogy az alapfokú ok-
tatás még idetartozik, középfokú ok-
tatás még idetartozik, hogy állami 
szerep, egészségügy idetartozik mint 
állami szerep. Én személy szerint, 
mint Kész Zoltán, azt mondom, hogy 
nem.”

A várpalotai konferencián egyéb-
ként elŒadást tartott Heller Ágnes 
filozófus is. A rendezvénynek az volt 
az elŒzménye, hogy Kész Zoltán a 
Balatonalmádi Magyar–Angol Tan-
nyelvû Gimnázium tanáraként meg-
hívta Hellert az intézmény 25. szüle-
tésnapjára, hogy tartson angolul elŒ-
adást a diákoknak etikából. A gim-
názium vezetŒje azonban a szülŒk til-
takozása miatt nem engedélyezte a 
korábban marxista elveket hirdetŒ 
filozófus elŒadását. Ezért Balatonal-
mádi helyett végül Várpalotán mond-
ták el beszédüket.

Kész Zoltán egyébként többek kö-
zött olyan nyilatkozatot tett korábban, 
hogy csak az kapjon szavazati jogot 

Veszprém nem Waterloo
aki adót fizet.

– Ez manapság, amikor mindenféle 
probléma a feudalisztikus átrendezŒ-
désrŒl és az imperialista bankok vil-
got megnyomorító, féktelenségbe 
hajló szabad rablásáról és szörnyûsé-
gesen népirtó, Magyarországon is sok 
ezer öngyilkosságot gerjesztett, a szü-
lŒhazából való elmenekülés tekinte-
tében pedig szó szerint háborús álla-
potokról szól, egy-egy ilyen fent idé-
zett nyilatkozat, de mondatocska is 
igen érzékenyen érinti a felébredŒ 
nép millióit szerte Európában – írja a 
Magyar Nemzet.

Egyszemélyes SZDSZ
Kész Zoltán valahogy megtalálta az 

utat a nyugati neoliberlista gazdasági 
és politikai elméleteket valló nemzet-
közi szervezetekhez. Ha valami nyo-
muló nagykapitalista vállalkozás tu-
lajdonosaként vallaná a neoliberalista 
elveket, megértenének, de tisztessé-
ges munkából élŒ, tanári fizetésen 
éldegélŒ emberként a vadkapitaliz-
mus hívének és propagandistájának 
lenni, nagyon különc viselkedés. Egy 
magyarázat van: hajlamossága a fun-
damentalizmusra. Korunk betegsége, 
és világveszedelem, amennyiben fun-
damentalisták kerülnek nagyhatal-
mak élére. 

G. Fodor Gábor a Századvég, stra-
tégiai igazgatója figyelmeztet: A Fun-
damentalistának természete, hogy 
nem lehet ellene érvelni, nem lehet 
meggyŒzni a saját igazságomról és az 
Œ vélelmezett tévedésérŒl. A Funda-
mentalistát nem lehet lealacsonyítani, 
mert az természeténél fogva fennkölt. 
A fundamentalizmus, mivel kizáró 
természetû, éppen ezért egy roppant 
erŒs és sikeres politikai termék.  Fun-
damentalizmussal tehát csak egy má-
sik fundamentalizmust lehet szembe-
állítani. Köztük meg az erŒ dönt.

Tegyük hozzá: a kommunizmus 45 
éven át tartó fundamentalista uralma 
után egy Nyugaton felemelkedŒ, az 
Európai Unióba is befészkelŒdŒ fun-
damentalizmussal gyûlik meg a bajuk 
a magyaroknak – remélhetŒen majd 
másoknak is, ami általánosabb véde-
kezést válthat ki.

A „pogatsazoltan” blogban olvassuk 
a fundamentalizmusról a következŒ-
ket:

– A DK-MSzP-Együtt-PM ellenzéki 
csoport a februári veszprémi idŒközi 
választáson Kész Zoltán angoltanárt 
támogatja. Kész úr minden hír sze-
rint magánemberként tisztességes és 
tehetséges ember. Egy választáson 
azonban a jelölt politikai meggyŒzŒ-
dése az elsŒdleges. Kész úr libertariá-
nus nézeteket vall, azaz szélsŒségesen 
piacpárti és államellenes.

Facebook fotóján az amerikai CATO 
Intézet logója alatt szerepel Kész úr, 
ahol elŒadott. Magyarországon pedig 
a hasonló nézeteket valló Szabad Piac 
Alapítvány igazgatója.

Miért fontos ez? Magyarországon 
nem mindenki tudja, mi is az a CATO 
Intézet. ElŒször is érdemes róla el-
mondani, hogy létrehozója Charles G. 
Koch, fŒ finanszírozói pedig a nagy-
vállalkozó Koch testvérek, akik a 
szélsŒségesen neoliberális Tea Party 
mozgalom elsŒ számú támogatói. 
Szintén Œk a Republikánus Párt leg-
nagyobb támogatói, ráadásul nem is 
szûken a pártnak és a jelölteknek jut-
tatott támogatások formájában, ha-
nem civil szervezeteknek álcázott, 
úgynevezett politikai akcióbizottsá-
gok (political action committees) rek-
lámjaival. Ezek a szervezeket gyakor-
latilag a Republikánus Párt nézeteit 
reklámozzák, ám kívül esnek a kam-
pányfinanszírozás átláthatósági kere-
tein. A Koch testvérek tehát az átlát-
ható politika legagyobb ellenségei az 
Egyesült Államokban, illetve a nagy-
vállalatok politikai befolyásszerzésé-

nek elsŒ számú emblémái. Politikai 
reklámokra becslések szerint kétszer 
annyit költöttek az utolsó választáson, 
mint a két nagy párt együtt!!!

Mit szólnak ehhez az olyan ellenzéki 
pártok, mint a PM, amelyek Magyar-
országon az átlátható kampányfinan-
szírozás szószólói? És mit szól hozzá a 
DK, az MSzP és az Együtt, amely 
Magyarországon számonkéri a hazai 
nagyvállalatok befolyásszerzését a 
magyar kormányon?

A CATO hírhedt módon támogatta a 
dohányipart. Ellenzi az állami iskola-
rendszert, annak pirvatizációja mel-
lett száll síkra. SzélsŒségesen csök-
kentené a szociálpolitikai támogatáso-
kat, az egészségügyet privatizálná.

Hogyan számol el ezzel a Szocialista 
Párt, amely magát baloldali pártnak 
tartja? Senkinek nem tûnt fel, hogy a 
Szocialista Párt 2006 óta egyetlen 
egyszer tudott választást nyerni, 
amikor nem liberális jelöltet indított? 
Most persze Tóbiás elnök MSZP gyŒ-
zelemrŒl áradozik, noha nem mertek 
indulni, félve, hogy harmadik helyre 
szorulnak le, a Jobbik mögé..

Az egész baloldalon az LMP volt az 
egyetlen párt, amelynek csavarta 
orrát a kapitalista illat. Az LMP nem 
nem volt hajlandó résztvenni a vá-
lasztási ellenzéki koalícióban, külön 
indult. Schiffer András társelnök 
méltatlankodásának elsŒ tárgya az, 
hogy „itt megint a liberálisok diktál-
nak a szocialistáknak”. Továbbá: „ez a 
szabadpiaci fundamentalizmus az el-
múlt huszonöt évben épp elég kárt 
okozott Magyarországnak”. 

*A károkozók még jelen vannak, de 
szerencsére teljes ideológiai zavaro-
dottságuk tartós állapot, és a válasz-
tók is emlékeznek még a liberalista 
szocializmus rablóvilágára. Végülis 
Veszprém a Fidesz-KDNP kormány-
nak nem Waterloo-ja, Orbán nem fog 
vezekelni Szent Ilona szigetén.
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kedden és csütörtökön
  12-töl 2.30-ig             tagoknak

EASTS BONDI
A Bondi Junction-ban található Easts Bondi büszkén mondhatja 

magát a Sydney Roosters otthonának. 
A hét 7 napján reggel 9-től hajnali 6-ig nyitvatartó  klub  két 

étteremmel, díjnyertes szakácsokkal, kávézóval  és sportbárral, 
különteremmel és  különböző tevékenységekkel büszkélkedhet, 

beleértve egy havonta megrendezett ingyenes showt, heti 
készpénz promóciókat, tombolát, bingót, pókert 

és szórakoztató műsorokat. 
Csatlakozzon mindössze $7-ért és rögtön visszakap 5 dollárt, 

amit elkölthet a klubban, miközben élvezheti a tagság  
folyamatos előnyeit, mint például 10% kedvezményt az étel- és 

italvásárlásból, és a lehetőséget, hogy osztozzon a több mint 
$5000  heti nyereményből! Plusz  nyerhet egy vadonatúj autót: 

Easts Bondi egyik szerencsés tagja egy Peugeot 308-at,
vagy 15.000 dollárt fog nyerni áprilisban! 

A klub a heti tevékenységek széles skáláját kínálja, ahol kellemes 
időt tölthet családjával és barátaival és új ismeretségeket köthet. 

Március 13-án pénteken egy nappali showműsort rendeznek, 
ebéddel együtt mindössze 15 dollárért!  

A klub ingyenes havi showműsorában március 27-én pénteken a 
Hetvenes éveket idéző, április 24-én pénteken pedig Elton John 

tribute műsor lesz, mindkettő este 8:30-tól. 
Az egyszerűség kedvéért a hét 7 napján ingyenes buszjárat veszi 

fel és viszi haza a keleti városrészben lakó tagokat, 
akik igényt tartanak rá. 

Easts Bondi számos étkezési lehetőséget kínál. Nyitva van  7 
napon át ebédre és vacsorára. A Bistro One ízletes menüt, többek 
között $12-os  ebédeket  és $15-os vacsorákat ajánl hétköznap, 

hétvégén pedig népszerű hagyományos vasárnapi sültet. 
A díjnyertes szakácsokkal és napsütéses szabadtéri étkezővel 
büszkélkedő klub Bondi Junction rejtett ékköve. Ezenkívül

ott van még az Oriental Jewel étterem, mely
kínai konyhát & yum chat kínál.

Az East Group 5 klubbal büszkélkedhet Sydney-szerte beleértve a 
Waverley Bowling Club-ot, Berkeley Sports Club-ot,

Kingswood Sport Club-ot és a Woy Woy Leagues Club-ot. 
Csatlakozzon még ma és élvezze a tagság elônyeit!

ô



Nem kell kifizetnie a pénzbírságot, 
de figyelmeztetésben részesítik Lakó 
Péterfi Tündét, amiért 2013 októbe-
rében az Itthon vagyunk egyesület 
tagjaival kétnyelvû terméknév-feli-
ratokat osztogatott egy marosvásárhe-
lyi piacon ---- adta hírül a maszol.ro 
portál az ügyben született jogerôs 
ítéletet ismertetve.

Az anyanyelvhasználatot népszerûsí-
tô aktivista megbírságolása egész Er-
délyt átfogó szolidaritási mozgalmat 
váltott ki, miután bejelentette: apró-
pénzzel fogja kifizetni a bírságot. Két 
hét alatt a kifizetendô összeg többszö-
rösét gyûjtötték össze számára a tá-
mogatók. Lakó Péterfi Tünde a bírság 
felének befizetése után a bíróságtól 
kérte a bírságolási jegyzôkönyv meg-
semmisítését. Bár elsô fokon pert 
nyert, a Maros megyei törvényszék 
jogerôs ítélete kihágásnak minôsítette 
a kétnyelvû árcédulák osztogatását.

Miután az elsôfokú ítélet még a bírsá-
golási jegyzôkönyv megsemmisítésé-
rôl rendelkezett, a jogerôs végzés 
részben helyt adott a rendôrség felleb-
bezésének és figyelmeztetéssel he-
lyettesítette a bírságot. Az aprópénz-
ben befizetett 750 lejes (mintegy 50 
ezer forint) pénzbüntetést Lakó Péter-
fi Tünde visszakapja, és a perköltséget 
sem kell megtérítenie.

Az aktivista maszatolásnak minôsítet-
te a törvényszék döntését: „Számomra 
ez az ítélet nem elfogadható, mert azt 
sugallja: tudják, hogy nem vétettem a 
törvény ellen, mégsem adhatnak ne-
kem igazat a hatalommal szem-
ben.” Lakó Péterfi Tünde bejelentette, 

hogy az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságához fordul.

* * *
Szijjártó Péter külgazdasági és kül-

ügyminiszter utasította Magyarország 
Bolíviába akkreditált nagykövetét, 
hogy segítse Tóásó Elôd hazatérését 
--- közölte a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium szombaton.

A közleményben a tárca üdvözli, 
hogy az évek óta jogellenesen fogva 
tartott Tóásó Elôd, magyar állampol-
gár szabadlábra kerülésének pillanata 
nagyon közel van. Szijjártó Péter mi-
niszter utasította Magyarország Bolí-
viába akkreditált Buenos Aires-i nagy-
követét és konzulját, hogy személyesen 
járjanak el a helyi hatóságoknál annak 
érdekében, hogy Tóásó Elôd mielôbb 
elhagyhassa az országot. A konzuli 
szolgálat fel van készülve arra, hogy a 
megfelelô technikai segítséget bizto-
sítsa számára.

Tóásó Elôdöt fegyveres felkelésben 
való bûnrészességért pénteken ítélte 
öt év tíz hónap szabadságvesztésre 
vádalku keretében egy bolíviai bíró-
ság, bolíviai-horvát kettôs állampol-
gárságú társával, Mario Tadiccsal 
együtt.Mivel mind Tóásó, mind Tadic 
csaknem hat éve ôrizetben van, bün-
tetésüket már letöltötték, így várható-
an hamarosan szabadon engedik ôket.

Az 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 vádlott-
jának nagy részével együtt azóta is 
vizsgálati fogságban tartottak.

* * *
Február 21-én ünnepeltük az anya-

nyelv nemzetközi napját. Az ENSZ 
1999-ben nyilvánította február 21-ét az 
anyanyelv nemzetközi napjává, ame-
lyet 2000-ben ünnepeltek elôször.

A világnapot annak emlékére tartják, 
hogy 1952-ben az akkor még Pakisz-
tánhoz tartozó, bengáli nyelvet beszélô 
Bangladesben az urdut nyilvánították 
az egyetlen hivatalos nyelvvé. A bang-
ladesi diákok február 21-én tiltakozá-
sul az utcára vonultak, és a rendôrség 
öt diákot megölt. A globalizáció követ-
keztében rohamosan növekednek a kis 
nyelvekre leselkedô veszélyek. Az 
ENSZ nevelésügyi, tudományos és 
kulturális szervezete (UNESCO) sze-
rint ebben az évszázadban a kihalás 
veszélye fenyegeti a világon beszélt 
hatezer nyelvnek több mint a felét, 
miközben világnyelvként feltartóztat-
hatatlanul hódít az angol. 

Ahhoz, hogy egy nyelv önálló életet 
élhessen, meghatározott számú beszé-
lô szükséges, bizonyos lélekszám alatt 
a nyelv elhalásának folyamata megál-
líthatatlan. A feltételezések szerint 
manapság kéthetente-havonta hal ki 
egy nyelv. A magyart a herderi jóslat 
ellenére nem fenyegeti az eltûnés ve-
szélye, sôt 2004 májusától, hazánk 
EU-csatlakozásától az Európai Unió 
hivatalos nyelveinek is egyike --- írja 
az MTI.

* * *
A kárpátaljai magyar szakképzés 

hosszú távú fejlesztéséhez nyújtott 
anyaországi támogatásról írtak alá 
megállapodást a magyar kormány 
képviselôi és kárpátaljai magyar ok-
tatási szervezetek vezetôi  Beregszá-
szon, a külhoni magyar szakképzés 
éve keretében.

A dokumentum egyik aláírója, Potá-
pi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelôs államtitkára 
az eseményhez kapcsolódó konferen-
cián hangsúlyozta: jelzésértékû, hogy 
Beregszászon szervezték meg az idei 
évre meghirdetett külhoni magyar 
szakképzés évének nyitó rendezvé-
nyét. Ez ismét csak azt jelzi, hogy Ma-
gyarország, a magyar kormány odafi-
gyel a kárpátaljai magyarságra, a 
Kárpát-medence legnehezebb hely-
zetben lévô magyar közösségére, és 
minden eszközzel igyekszik segíteni 
ezt a nemzetrészt ---- tette hozzá.Az 
államtitkár kifejtette: a magyar nyel-
vû szakképzés fejlesztéséhez Kárpát-
alján megvan az alap, hiszen a II. 
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A szovjet 
felelôsség

Ha a tragikus történelmi súly nem 
nehezedne ránk, akkor talán mosolyog-
ni is lehetne azon a civakodáson amit 
nemrég közöltek az újságok. A nézet-
eltérés tárgya: kik szabaditották fel 70 
évvel ezelött az auschwitzi koncentrá-
ciós tábort,--- az oroszok, az ukránok, 
vagy a szovjetek. Még az a szólás-
mondás is elôkerülhet, hogy „a siker-
nek sok apja van, de a kudarc az árva”, 
és hogy ha valamilyen érdemleges do-
logról van szó akkor nemegyszer egy 
egész sor áll a babérért.

De azért itt a lényeg nem az, hogy mi 
volt az anyanyelve azoknak a katonák-
nak akik a hirhedt tábor kapuja elött 
elôször megjelentek, hanem az, hogy 
mit tett a szovjet nagyhatalom azokért 
akik Auschwitzból nem tértek haza.

Az 1944-ben végrehajtott tömeges 
deportálásokért felelôsséget tárgyalja 
R Braham történész „A népirtás 
politikája” címû könyvében. Külön kis 
fejezetet szentel a Sztálin elvtárs ve-
zette Szovjetunió szerepérôl. Az anyag 

kevés, mert a szovjetek semmit sem 
tettek azért, hogy megakadályozzák, 
vagy legalább is lelassitsák a magyar-
országi zsidók deportálását Lengyelor-
szágba.

Semmiféle mentôakciót nem támo-
gattak, egyrészt mert nagyhatalmi il-
letve nemzeti érdekeik minden erôfe-
szítést a háború sikeres folytatására 
szánták. Másrészt Sztálin mindig azt 
gyanította, hogy a németek és a nyuga-
ti szövetségesek egy antikommunista, 
anti szovjet koalicióba fognak tömörül-
ni, s ezért mereven ellenzett minden 
olyan mentô akciót (mint pl a Brand 
javaslat) ami a nyugati szövetségesek 
és a Horthy rendszer kapcsolatát 
eredményezte volna.

Jellemzô, hogy még a munkaszolgá-
latos magyar zsidó hadifoglyokat is a 
szovjetek úgy kezelték mint minden 
más hadifoglyot.

A Szovjetunió ugyan tartotta magát 
az 1942. december 17-i szövetséges 
állásponthoz ami kilátásba helyezte a 
háborús bûnösök felelôsségre vonását, 
de nem voltak hajlandók egy külön 
figyelmeztetést tenni, annak ellenére, 

hogy ezt több helyen is szorgalmazták. 
Anthony Eden brit külügyminiszter 
megpróbálta meggyôzni Molotov 
szovjet külügyminisztert, hogy egy 
nyilt, egyenes figyelmeztetés a gyor-
san elôrenyomuló szovjet hadseregtôl 
arról, hogy a háborús bûnösöket a 
Vörös Hadsereg fogja felelôsségre 
vonni, és hogy ezzel talán legalább 
enyhítené a magyarországi zsidók 
helyzetét. Ez nem járt sikerrel.

Braham történész arra is rámutat, 
hogy a szovjetek tudtak volna a parti-
zán szabadcsapatokkal megrongálni 
az auschwitzi vasútvonalat, és hogy a 
szovjet harcirepülôk sokkal közelebb 
voltak a koncentrációs táborokhoz 
mint az amerikai légierô. De a Vörös 
Hadsereg nem tett semmit.

A 70. évfordulón talán nem azzal kel-
lene foglalkozni, hogy milyen „krisz-
tusarcú szovjet katona” jelent meg 
elsônek Auschwitz-ban hanem azzal, 
hogy mennyi ára volt a szovjet politi-
kának.

Kroyherr Frigyes
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Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Fôiskola részeként a múlt év szeptem-
berében megnyílt a magyar kormány 
támogatásából épült felsôfokú szak-
képzési intézet, és az ukrajnai megyé-
ben hét helyen folyik szakképzés ma-
gyar nyelven. A magyar közösség 
szülôföldön való megmaradásának, 
boldogulásának záloga a jól mûködô 
gazdaság, a prosperáló vállalkozások 
és a foglalkoztatottság --- emelte ki, 
rámutatva, hogy a gazdasági fejlôdés 
elengedhetetlen feltétele a szakképzés 
fejlesztése, a jól képzett, a piaci igé-
nyeknek megfelelô munkaerô meglé-
te.A politikus elmondta, a magyar 
szakképzés évének programja távlati 
célként a Kárpát-medencében folyó 
szakképzés összehangolását, korszerû-
sítését tûzte ki célul. Ennek megvaló-
sításához a magyar kormány az idei 
évre 500 millió forintot irányzott elô – 
emlékeztetett, elsôrendû feladatként 
említve a kapcsolatrendszer kiépítését 
a Kárpát-medencében mûködô, mint-
egy 30 ezer diákot magyar nyelven 
oktatató 180 szakképzési intézmény 
között, továbbá a tanintézetek korszerû 
eszközökkel, tankönyvekkel való ellá-
tását. A célkitûzések megvalósításában 
a politikus szerint a nemzetpolitikai 
államtitkárság fô hazai partnere a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
Földmûvelésügyi Minisztérium, míg a 
határon túl a helyi pedagógusszövet-
ségek és a református egyház.A ma-
gyar kormány az idén 50 millió forint-
tal járul hozzá négy magyar tannyelvû 
kárpátaljai szakképzési intézet fejlesz-
téséhez. A dokumentumot ugyancsak 
kézjegyével ellátó Czomba Sándor 
munkaerôpiacért és képzésért felelôs 
államtitkár az MTI érdeklôdésére el-
mondta: úgy látja, a határon túli régi-
ókban a szakképzés problémái hason-
lóak a magyarországiakhoz, ezért a 
megoldásuk is közös gyökerû lehet. 
Most fel kell mérni a helyzetet, meg 
kell határozni azokat a pontokat, ame-
lyeken változtatni kell ---- emelte ki. 
Román István, az FM helyettes 
államtitkára, aki tankönyvcsomagokat 
adott át a támogatásban részesülô 
négy szakképzési intézménynek, el-
mondta, hogy szakmai gyakorlatra 
várják a tárca tangazdaságaiban a ma-
gyar tannyelvû kárpátaljai mezôgazda-
sági szakiskolák diákjait.

* * *
A Kossuth Rádió Vasárnapi újság 

címû mûsorában energetikai szakér-
tôk és külpolitikai újságíró elemezték 
az orosz államfô budapesti látogatá-
sát.

Obersovszky Péter összefoglalójában 
elhangzott, hogy a Putyin látogatást 
kritizáló hazai baloldali, liberális sajtó 
szeret megfeledkezni arról a nem el-
hanyagolható tényrôl, hogy ketyegett 
egy tízmilliárd dolláros számla, amely 
egy 1996-os igen elônytelen, hosszú 
távú szerzôdés kötbéreként állt elô. Az 
akkori MOL vezetés ugyanis azt gon-
dolta, hogy az új évezred elején ki-
csivel több gázt fogunk majd fo-
gyasztani, mint akkoriban. De té-
vedtek, nagyjából a felét fogyasztjuk. 
Az 1996-os szerzôdés megkötésekor 
szocialista kormány irányította az or-
szágot, amely a kötelezô gázkontingens 
fogyasztást gázerômûvekre számolva 
rendelte meg, majd azokat el is pri-
vatizálta.

Drucker György energiaipari elemzô 
azt mondta: „az megint nem egy kitün-
tetett magyar-orosz reláció kérdése, 

hogy a Gazprom rugalmasan állt hozzá 
ehhez a kérdéshez, tehát az összes 
komoly, európai vevôjével szemben 
megtette ezt az átütemezést, eltekin-
tett a kötbérezéstôl, illetve az át nem 
vett mennyiségek kifizetésétôl.”

Obersovszky Péter összefoglalójában 
úgy fogalmazott: sok választás Buda-
pesten nem igen volt, az oroszoknak 
van mivel megszorongatni bennünket, 
miként Lengyelországot is.

Elvileg rendelkezésre állhat algériai 
norvég gáz, és lehet, hogy a piacon 
idônként olcsóbban beszerezhetô, de a 
magyar gázigény 25 százalékát kitevô 
orosz szállításokat egyik hétrôl a má-
sikra kiváltani ebben a pillanatban 
lehetetlen.

Stier Gábor, a Magyar Nemzet újság-
írója szerint jelenleg Putyin és Orosz-
ország démonizálása zajlik. Ennek az 
az oka, hogy Oroszország talpra állt, s 
ez félelemmel tölti el a Nyugatot. Az 
euroatlanti közösség túlságosan meg-
szokta az elmúlt 20-25 évben, hogy 
Oroszországot irányítja.

2000-ben Oroszország a szétesés szé-
lén állt, Putyin azonban hatalomra ke-
rülése óta stabilizálta az országot. 
Stier Gábor szerint Putyin nem biro-
dalmat, hanem erôs orosz nemzetet 
akar építeni.

Putyin nem akar katonai konfliktust 
Európával, de két év óta provokálja 
Európát.

1991 óta – leszámítva az elmúlt két 
évet – az orosz külpolitika a konflik-
tushelyzetekben is azt tartotta szem 
elôtt, hogy a Nyugattal ne romoljanak 
meg véglegesen a kapcsolatai. Az 
orosz politikusok úgy gondolták, hogy 
a kompromisszumkészségük eredmé-
nyeként Európa egyenrangú partner-
nek tekinti majd Oroszországot. Eljött 
azonban az idô, amikor Putyin számára 
világossá vált, hogy ebbôl nem lesz 
semmi, elemezte a helyzetet Stier 
Gábor.

A váltás még az ukrajnai konfliktus 
kirobbanása elôtt történt, Putyin 
konfliktusokon keresztül kezdte érvé-
nyesíteni az orosz érdekeket, s ebbe a 
kontextusba illik bele a krími prob-
léma is.

***
Nem segélyt, hanem ifjúsági támoga-

tást kapnának Nagy-Britanniában a 
18-21 év közötti munkanélküliek, akik 
még sosem voltak alkalmazásban,s eh-
hez gyakornoki vagy közmunkát kelle-
ne vállalniuk –-- errôl számolt be a The 
Guardian.

A brit lap emlékeztet, az érintett fia-
talok teszik ki az összes munkanélküli 
tíz százalékát a szigetországban. Mint 
írták, a kormányzó Konzervatív Párt 
eddig arra készült, hogy a pályakezdô 
munkanélküliek csak hat hónapig kap-
nának segélyt, ám David Cameron 
kormányfô beszédében a már említett 
módosítást fogja bejelenteni. A lap 
szerint a májusi választásokra készülô 
miniszterelnök nem csak pénzt akar 
spórolni a javaslattal --- amely szerint 
a fiataloknak a támogatásért cserébe 
legalább heti harminc órát kell munká-
val, s tizet álláskereséssel tölteniük ---, 
hanem azzal fog érvelni, hogy a fiata-
lok ne úgy kezdjék a felnôtt életüket, 
hogy segélyen élnek, hanem munkafe-
gyelmet tanuljanak.

Cameron azt ígérte, leszámolnak a 
fiatalkori munkanélküliséggel, véget 
vetnek annak a gyakorlatnak, hogy 
sok fiatal útja az iskolából egyenesen 
az életre szóló segélyekhez vezet. „A 

fiataloknak az elsô pillanattól tisztában 
kell lenniük vele, hogy a segély nem 
egyirányú utca” --– a The Guardian 
szerint ezt fogja mondani David Came-
ron. A lényeg tehát az, hogy senki sem 
kaphat „a semmiért valamit”, hanem 
teljesíteni kell a közösség felé a jutta-
tásokért cserébe.

* * *
Jogorvoslat megvonása és a magán-

élet ellehetetlenítése címén beadvány-
nyal fordult a strasbourgi székhelyû 
Emberi Jogok Európai Bíróságához 
(EJEB) a 103 éves Tamás Ilonka --- 
tájékoztatta a távirati irodát Lomnici 
Zoltán, a felvidéki jogfosztottak érde-
keit nemzetközi fórumokon képviselô 
Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) 
elnöke.

Tamás Ilonka, a szlovák állampolgár-
ságuktól megfosztott felvidéki magya-
rok csoportjának talán legismertebb 
tagja azért döntött úgy, hogy nemzet-
közi jogi fórumhoz fordul, mert a szlo-
vák alkotmánybíróság (Ab) tavaly 
szeptemberi határozata után a Szlová-
kiában lehetséges összes jogorvoslati 
lehetôség kimerült számukra. A kassai 
székhelyû alkotmánybíróság többszöri 
elnapolást követôen szeptemberben 
érdemi döntés nélkül zárta le a szlovák 
állampolgársági törvény alkotmányos-
ságát vitató azon beadvány tárgyalását, 
amellyel a pozsonyi törvényhozás kép-
viselôinek egy csoportja három évvel 
korábban fordult a taláros testülethez.

Az állampolgárságuktól megfosztot-
tak már az Ab határozathozatalát kö-
vetôen bejelentették, jogi küzdelmüket 
nemzetközi fórumokon folytatják to-
vább, de erre csak a napokban nyílt 
gyakorlati lehetôségük, azután, hogy 
az alkotmánybíróság kézbesítette 
határozatát a beadvány benyújtóinak. 
„A beadvány legfôbb jogi érve, hogy 
azzal, hogy nem döntött a szlovák Ab, 
Szlovákia megszegte azt az Európai 
Emberi Jogi Egyezményben foglalt 
szabályt, amely szerint minden jog el-
vonása esetén jogorvoslati lehetôséget 
kell biztosítani az ügyfélnek” --- 
mondta az MTI-nek Lomnici Zoltán, a 
beadvány elôkészítôje. Hozzátette: mi-
vel az EJEB-hez évente több tízezer 
beadvány érkezik, s a testületet nem 
köti határidô ezek elbírálásában, Ta-
más Ilonka beadványához soron 
kívüli elbírálást is kértek.

Lomici Zoltán: Szlovákiának szabad 
keze van a magyar kisebbség felett

„Ilonka néni tisztában van azzal, hogy 
az ügyet két ország vitájának tekinti az 
Európai Tanács és az Európai Unió, és 
ezért nem akarnak beavatkozni, de mi-
vel hazai jogorvoslati lehetôség nincs, 
azt a döntést hozta, hogy így folytatja a 
küzdelmet” --- mondta Lomnici. Mint 
azt hozzátette: tájékoztatta a panaszost 
arról is, hogy bár Szlovákia csatlako-
zott a diszkriminációt tiltó nemzetközi 
megállapodáshoz, máig nem ratifikálta 
azt. Lomnici szerint erre azért nem ke-
rült sor, mert Szlovákiának így „szabad 
keze van az ôshonos magyar kisebbség 
felett”.

A bíróság várható döntésével és az 
állampolgárságuktól megfosztottak 
várakozásaival kapcsolatban az EMT 
elnöke azt mondta: remélik a pozitív 
döntést, de nincsenek illúzióik. A sokat 
vitatott szlovák állampolgársági tör-
vény alapján --- amelynek jelenlegi 
formáját 2010 júniusában fogadták el 
--- februárig már 984-en veszítették el 
szlovák állampolgárságukat, köztük 
több tucatnyian a magyar állampol-

gárság megszerzését követôen. A ma-
gyar könnyített honosításra reagálva 
elfogadott szlovák jogszabály ugyanis 
kimondja: „elveszíti” szlovák állampol-
gárságát az a személy, aki egy másik 
országét felveszi.

A szlovák belügyminisztérium febru-
ártól egy saját rendelete alapján meg-
kezdte azoknak a kérvényeknek a 
befogadását, amely révén „államérdek-
bôl” az érintettek egy része visszakap-
hatja elveszített szlovák állampolgár-
ságát. A felvidéki magyarok túlnyomó 
többségének azonban a miniszteri ha-
tározat nem hoz érdemi változást, 
mivel a kérvény elbírálásánál az egyik 
megítélési szempont az, hogy az igény-
lô rendelkezett-e bejegyzett lakhellyel 
abban az országban, amelynek állam-
polgárságát felvéve a szlovákot elve-
szítette.

* * *
Újabb szintet tesznek látogathatóvá a 

székelyföldi parajdi sóbányában --– 
közölte az Agerpres hírügynökség.
Sebestyén József bányaigazgató a 

hírügynökségnek elmondta, a jelenleg 
látogatható szintnél 24 méterrel mé-
lyebben található egy olyan szint, 
amelybôl az 1970-es években bányász-
ták ki a sót. Arra készülnek, hogy ezt a 
szintet is látogathatóvá tegyék. A mé-
lyebben húzúdó földalatti járatokat a 
gyógykezelésre érkezôk számára ren-
deznék be, a jelenleg is látogathatókat 
pedig a turisták igényeihez igazítanák. 

Az igazgató hozzátette, jelenleg a mé-
lyebb tárnákba vezetô út kivájása zaj-
lik, és ez a mûvelet is közel egy évet 
fog igénybe venni. Az igazgató úgy 
vélte, a fejlesztést 3-5 év alatt tudják 
befejezni, és annak összköltsége két- 
és hárommillió euró között lesz.

A parajdi sóbánya tavaly 525 ezer 
látogatót fogadott, közel 150 ezerrel 
többet, mint egy évvel korábban. A bá-
nya egyes járatait 1965-ben tették láto-
gathatóvá. A bánya sós levegôje elsô-
sorban a légúti betegségekkel küzdôk 
számára ajánlott. A jelenleg látogatha-
tó szintet 1980-ban nyitották meg a 
közönség elôtt. A 20 méter széles, 12-
18 méter magas járatokban szórako-
zási lehetôségeket is biztosítanak a 
látogatóknak. Kalandparkot, játszóte-
ret, mozit és vendéglôt is kialakítottak 
a mélyben.

A parajdi sóbánya a Székelyföldre 
látogató magyarországi turisták egyik 
legkeresettebb objektuma.

* * *
A születési arány Európában sokkal 

alacsonyabb, mint máshol a világon. A 
probléma nem új keletû, és az okok is a 
régiek.

A brit Telegraph közreadott egy tér-
képet, amelybôl egyes országokra kat-
tintva kiderül, mekkora a népességnö-
vekedés üteme a Világbank és a CIA 
adatai szerint.

Miközben a világ népessége folya-
matosan nô, Európában csökken a 
születések száma. Olaszországban pél-
dául már csupán 8,4 gyerek születik 
ezer fôként --– ez a legalacsonyabb ér-
ték a modern állam 1861-es mega-
lapítása óta.

A helyzet máshol sem jobb az –- 
immár szó szerint öreg –-- kontinensen, 
különösen annak keleti felén: a Világ-
bank adatai szerint Közép-Európában 
és a balti államokban ezer fôre 12,6 
gyerek születik --– miközben Fekete-
Afrikában 38.

Az ENSZ számításai alapján a Föld 
népessége évente 1,2 százalékkal nô, a 

nyugati világban az arány sokkal ala-
csonyabb a fejlôdô országokban mért-
nél.

A probléma nem új keletû, és az okok 
is a régiek: elsôsorban Spanyolország-
ban és Görögországban a gazdasági 
válság és a magas munkanélküliség 
miatt születik kevesebb gyerek.

A folyamat a világ több részén egyút-
tal társadalmi és politikai problémákat 
is felvet, figyelmeztet a CIA.

„Azokban az országokban, ahol magas 
a fiatalok (a 15 év alattiak) aránya, 
több pénzt kell fektetni az oktatásba, 
míg az idôsebb népességû államokban 
az egészségügy igényel nagyobb ösz-
szegeket. A korfa emellett elôrevetíti a 
potenciális politikai kérdéseket is. A 
fiatalok arányának gyors növekedése 
zavargásokhoz vezethet, ha ezek a 
tömegek képtelenek munkát találni” -
– hívták fel a figyelmet.

* * *
Emelkedik a többnyire romák lakta 

gettók száma Csehországban: míg 
2006-ban mintegy háromszáz ilyen 
nyomornegyedet tartottak nyilván a 
hatóságok, mára a számuk becslések 
szerint négyszáz körül mozoghat --- 
közölte Martin Simácek, a társadalom 
szélén élô szegények integrálásával 
foglalkozó kormányzati ügynökség 
igazgatója Prágában.

A gettókban, amelyekben már mint-
egy 90-100 ezer ember él, az utóbbi 
években nem sikerült lényegesen javí-
tani a biztonságot és az életkörülménye-
ket, továbbra is magas a bûnözés és a 
prostitúció ---- derül ki abból az elem-
zésbôl, amelyet az ügynökség készített 
a kormány számára. Az elemzés a get-
tók számát nem pontosítja.

Az elôzô kormány által 2011-ben 
elfogadott, 2015-ig szóló romastratégia 
összesen 71 célkitûzésébôl csak 18-t 
sikerült egészen, 26-t pedig részben 
teljesíteni, 24 feladat nem lett teljesít-
ve, míg három feladatot idôközben 
kihúztak a listából. „Nyilvánvaló, hogy 
a célt nem sikerült elérni” --- állapítja 
meg az elemzés. A szerzôk szerint 
több téren visszalépés, a helyzet rom-
lása látható, s a helyi közigazgatások 
képtelenek megbirkózni a problémák-
kal.

Tekintetbe véve a bonyolult helyzetet 
a munkaügyi minisztérium új elemzés 
kidolgozására adott megbízatást, 
amely alapját a helyszíni szemlék és az 
ott szerzett tapasztalatok kiértékelése 
fogja képezni. Az elemzés alapján 
megújulhat a kormány roma stratégiá-
ja. Csehországban a 2011-es népszám-
láláskor alig néhány ezer ember vállal-
ta a roma nemzetiséget. Különféle 
becslések szerint a csehországi romák 
száma 200-250 ezer lehet. 
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Pálos István

Mibôl lesz a 
cserebogár

1938. június 23-án születtem Budapes-
ten, negyedik gyerekként. Budafokon 
laktunk, Édesapám a nagytétényi 
Hungária Gumigyárban volt tisztvi-
selô, Édesanyám a háztartást vezette. 
Hároméves koromtól vannak emléke-
im. 1942-ben apám családjánál Kolozs-
váron voltunk nyaralni. (Nagymama, 
három nagynéni és két nagybácsi, va-
lamint számos unokatestvér  vendég-
szeretetét élveztük.) Lakóházaikra, a 
kertekre, a város jónéhány pontjára 
jól és részletesen emlékszem. Emlék-
szem továbbá a felnôttek beszélgeté-
seire is a román megszállás nehéz 
éveirôl. Talán ez alapozhatta meg ben-
nem Erdély szeretetét. A következô 
évben (1943) Szatmárnémetiben nya-
raltunk özvegy anyai nagyanyámnál. 
Itt volt még a 14-évvel idôsebb Tamás 
bátyám is, aki itt érettségizett ebben 
az évben. Jóeszû, nagy mûszaki tehet-
séggel megáldott fiú volt, tanítómes-
terem, akit rajongásig szerettem. 
Szatmári emlékeim mind vele kapcso-
latosak. (A szatmárhegyi kisvasút pá-
lyaudvarán magyarázta el a gôzgép 
mûködését, a nagytemplomban a nyá-
ri szünetre elvállalta a déli harango-
zást, ahol fent a toronyban, a harangok 
mellett harangoztunk, s ahol végig 
nyitva kellett tartani a számat, hogy a 
dobhártyám ne sérûljön meg, s sorol-
hatnám még tovább.) Ekkor már Édes-
apám katona volt. Egy gyerekkori fül-
operáció miatt frontszolgálatra nem 
volt alkalmas. Karpasszományos ôr-
mesterként a Városparancsnokságon, 
a Mária Terézia laktanyában (a legen-
dás Kilián) volt irodista. Édesapám a 
három gyerekkel (Marika két évvel 
volt idôsebb, Csaba három évvel volt 
fiatalabb nálam) vasárnaponké nt 
Pest-Budát járta, katona mûsor a lak-
tanya udvarán, sebesültek fogadása a 
hajóállomáson, állatkert, budai vár, 
fogaskerekû, stb.

A bombázásokkal új korszak kezdô-
dött. A hatlakásos régimódi bérház 
közel volt a Városháza épületéhez, így 
„elsôkézbôl” volt szerencsénk hallani 
az igen hangos légoltalmi szirénát. 
Csak két utcán, s  egy átjáróházon ke-
resztûl mentünk a közeli óvóhelyre, 
egy nagy borpincébe. (Budafokon sok 
van.) Nem tudom, hogy miért, talán 
mert sokszor kellett éjszaka felkelni, 
semmi áron nem akartam az óvóhelyre 
menni. Így aztán egy kiszolgált gye-
rekkocsira, a bôröndök tetejére tett fel 
Édesanyám a pincébe menet. Nappal a 
légiriadók után a liláskék repeszeket 
gyûjtöttem, a szétrobbant légelhárító  
lövedékek repeszeit. Hamarosan egy 
egész halom gyû lt össze. Valami meg-
fázás miatt csak szeptember végén 
kezdtem el az elsô osztályt. Ekkor már 
napról napra erôsebben lehetett hal-
lani a távoli ágyúdörgést. Nem sokáig. 
Egyik éjjel többször is felébredtem, a 
lakásban egész éjszaka égett a villany. 
Reggel Édesanyám a szekrények elôtt 
a halom ruhák között sírva csomagolt. 
A VÁP huszonnégyórás határidôvel 
Gyôrbe költözik! Másnap reggel né-
hány bôröndbe és egy ládába csoma-
golt ruhákkal, s egy babafürdôkádba 
csomagolt konyhaedényekkel a Keleti 
pályaudvarról indult el a személyvonat. 
A sokszorosan megrongált, de még 
használható Vasúti Összekötô hídon a 
lépésnél lassabb menetben haladt át a 
szerelvény. Hosszú megállásokkal, 
vissza-menettel, még éjjel is mentünk, 
a sötét vonatból nézve a messzi „tüzi-
játékot”. Reggelre értünk a Gyôr 
közelébe levô Ménfôcsanak állomásra. 
(A délutáni menekûltvonat szônyeg-
bombázást kapott.) Parasztszekérrel 

vittek el a gazdák a nyolc kilóméterre 
fekvô Koroncóra. Váci Lénárt házába 
voltunk beszállásolva. A jellegzetes 
háromosztású, nádfedeles, vertfalú, 
tapasztott padlóju ház hátsó szobájá-
ban laktunk. Az asszonyt Juci néninek 
hívtuk, az öreg nénit Bábi néninek. 
Gyerek nem volt, vagy katonáskodott, 
ha lány, férjhez ment. Itt értük a kará-
csonyt, itt láttam regölést, betleheme-
zést, krumplivermel ést, disznóölést, a 
nemkívánt kis kutyakölykök elfölde-
lését. (Ekkor nem volt szabad kimenni, 
de én egy óvatlan pillanatban kiszök-
tem a szérûskertbe.) A Jézuska egy 
szép várat hozott ajándékba, ami vé-
gig velünk maradt a további menekü-
lésben. Valamikor januárban ment to-
vább a VÁP, s így a családok is.

Gyôrbe egy mentôautó vitt be, gondo-
lom ez volt az egyedüli jármû, ami a 
VÁP rendelkezésére állt. Pár napra rá 
érkeztünk meg  egy szászországi kis-
városba, Reihenbahba, ahol egy há-
romemeletes iskolaépületbe volt el-
szállásolva vagy kétszáz menekûlt 
magyar katonacsalád. Az állomástól 
lovaskocsikkal vittek be a havas-jeges 
utakon, amelyeknek a kerekei alá kicsi 
vas „sítalpak” voltak láncolva, s így 
mint egy szánkót húzták a lovak. Kö-
zösen fôztek ránk, az ellátást a GH 
biztosította. Az étrend egyszerû és 
szûkös volt. Valami lehetett a GH 
körûl, mert a családok elégedetlenek 
voltak az ellátással. Édesanyám is 
kikérte  a jegyeket, egyedûl a kenyér-
jegyet nem adták ki. Még a háború 
vége felé is minden, de minden pontos 
szervezéssel történt Németországban. 
A gyümölcs- jegyre, kora tavasz lévén, 
rebarbarát kaptunk, amit kompótnak 
fôztünk meg. A három gyerek után 
idônkén egy-egy tojás is járt. Volt mû-
méz, szója-felvágott, s a kétnapos, sa-
vanykás barna kenyér. (Egynapi ke-
nyeret tartalékoltak biztonsági okok-
ból.) Tavasszal kijártunk a közeli li-
getbe sóskát szedni. A párszáz mene-
kûlt után mégis maradt némi maradék, 
amit a moslékos hordóban gyûjtöttek 
össze. Gondolom hetenként, hadifog-
jok jöttek érte. Néztük, amint mérege-
tik át a hordóból a targoncájuk edé-
nyébe. Amint kicsi kenyérhéjdarabkán 
akadt meg a szemük, azt kivették, a 
vízcsapnál leöblítették, majd rongyba 
csavarva eltették. Bombát is kapott az 
iskola. Az óvóhely inkább egy alagsor 
volt, mint pince. Egyík légitámadás 
alkalmával egy foszforbombát kap-
tunk az USAF jóvoltából. Mint a kár-
tyaváron, átment a tetôn, a padláson, a 
két emeleten, a földszinten is csak egy 
vas-szerkezetû iskolapadban állt meg, 
szanaszét fröcskölve a foszfort. A lég-
oltalmi ôrség (két idôs honvéd) dobta 
ki lapáttal az ablakon. Mi, egy másik 
csomó emberrel egy szinttel lejebb 
imádkoztunk éppen azon a helyen. Így 
is elég félelmetes volt a nagy recsegés-
ropogás, inogás, majd a hirtelen csend. 
Az utolsó nap reggeltôl estig egymásba 
érô teherautók sebesülteket sz állítot-
tak, gondolom egy tábori korházat 
ürítettek ki a németek. Az éjjeli nagy 
ágyúzás az iskolának is elvitte az egyik 
sarkát az elsô emelet magasságában. 
Reggel már amerikai  katona állt a lép-
csôházban, gondosan vizsgálva az óvó-

helyrôl feljövôket. Miután ez az or-
szágrész orosz zóna lett, a menekûlte-
ket átvitték Jénába. Itt vagy egy hétre 
egy volt katonaiskola épületeiben vol-
tunk elszállásolva. Nekünk csak az 
egyik padláson jututt hely. Vizet nem 
volt szabad inni, de egy kávénak ne-
vezett meleg fekete folyadékot lehe-
tett vételezni a konyhától. Ezt ittuk, 
ebben mosakodtunk. Közben valahol 
meg is tetvesedtünk, így a fejünket 
lenyírták kopaszra. (Édesanyámét is.) 
A vöröskereszt intézte hazautazásun-
kat. Egy hosszú, marhavagonokból 
álló szerelvény lett több mint három 
hétre az otthonunk. Volt magyar, 
román, jugoszláv részleg a vonaton. 
Nekünk csak a nagy vagonajtónál „ju-
tott” hely a többi három család jóvol-
tából. Mozdonyhiány volt az állandó 
baj. Napokig álltunk valami holtvágá-
nyon, majd hirtelen a sorozatos kocsi-
ütközôk egyre hangosodó csengése, 
mozdony fütty, s már indultunk is. 
Ilyenkor ott kellett hagyni a félig meg-
fôtt levest a két kô között rakott tüzön.  
Szerencsére „kéznél voltunk”, Édesa-
nyánk feltuszkolt a vagonba, majd 
maga is felkapaszkodott. Pedig meg-
történt többször is, hogy a hasonló 
„megállóknál” elcsatangoltunk a közeli 
földekre valami ehetôt keresni, kevés-
ke sikerrel. Már sokan járhattak elôt-
tünk. Hivatalosan élelmet is kaptunk, 
marhakonzervet és valami íztelen 
keksz szerû dolgot. A konzervben több 
volt a faggyú, mint a hús. Megettük 
hidegen is, nem volt más. A nagyobb 
állomásokon a vörös zászlókkal díszí-
tett román és jugó vagonokba vödörrel 
hordták a lekvárt, kosárral a kenyeret, 
nagy dobozokban nem tudom, hogy 
mit, a magyarok csak azt a néhány 
faggyús konzervet kapták. Úgy lát-
szott, hogy mi nem voltunk elég vörö-
sök a vöröskeresztnek! 1945 nyarának 
közepén értünk haza Budafokra. A 
házban, ahol régen (egy éve sem!) lak-
tunk, orosz kaszárnya volt. Egy isme-
rôsnél kaptunk néhány napra szállást. 
Itt tudtuk meg, hogy Tamás bátyámat 
egy Szatmáron történt iskolai vereke-
dés miatt 15 évre ítélték. Egy zsidó 
iskolatárs jelentette fel Pesten. Hosz-
szas utánjárással tudta meg Édesa-
nyám, hogy fia nemsokkal utána, még 
az Andrássy út 60-ban meghalt, „isme-
retlen okokból . 

Találtunk egy kicsi kis egyszoba-
konyhás lakást, villany nélkül. Petró-
leom lámpával világítottunk de üveget 
hozzá nem lehetett kapni. Pár hét alatt 
az egész konyha korom feketére füstö-
lôdött. A Németországot megjárt lá-
dánk lett a konyhaasztal. Kaptunk két 
faágyat, tele poloskával. Két össze-
csukható kertiszéket egy elég messze 
lévô vendéglôbôl vittünk haza az 
öcsémmel. Otthon vettük csak észre, 
hogy az egyiknek törött (rövidebb) az 
egyik lába. Édesanyám már hajnali 
két órakor ment sorba állni kenyérért. 
Ha jutott, az is egy ragacsos lepény-
szerû kenyér volt. A hajnalok rendsze-
rint hangosak voltak a sikoltozásoktól, 
a rohanó lábdobogástól, orosz károm-
kodástól. A gumigyárból kaptunk va-
lami segélyt. Legtöbbször csak vizben 
fôtt puliszkára jutott, dohos lisztbô l, 
avas olajjal a tetején. Sokszor kenyér 

helyett a közeli olajütôbôl vett „pogá-
csát” ettük, ez egy tányér nagyságú, 
kétujjnyi vastag korong, a napraforgó 
magok kisajtolása után megmaradt 
héja. Kicsit szúr evés közben, de van 
némi tápértéke. Az egyfûrt vá sárolt 
szôlôt szemenkét osztotta három felé 
Anyánk. Majdnem éhenhalt. Szinte az 
utolsó órában vitték Pestre egy kór-
házba a gumigyár teherkocsiján. A 
gyár tisztviselôi vettek magukhoz hár-
munkat néhány hétre.

 Édesapánkról Gyôr óta nem tudtunk 
semmit sem. Szerencsére amerikai 
fogságba került, habár az sem volt ró-
zsás. 1946-ban sikerûlt neki haza jönni. 
Visszakapta régi munkáját, s az oro-
szok is kimentek a régi házból, ahol 
síralmas kép fogadott. Mindent elvit-
tek, még a villanykapcsolókat, WC-t, 
fürdôkádat, mindent. Az egyik szobá-
ról az ablakokat is elvitték. A vakudvar 
és a pince az viszont tele volt letörtnya-
kú pezsgôsüveggel. Kevéske pénzünk-
bôl nem jutott minden javításra. Las-
san, az évek múlásával azért rendbe 
jöttünk.

Mint a legtöbb polgári családban, Ta-
más bátyám is cserkész volt. Az utolsó 
(szatmári) évet kivéve, a piaristákhoz 
járt gimnáziumba. Valószínûleg a gim-
názium csapatának volt a tagja. Fel-
jegyezte a családi krónika, (Marika 
nôvérem sokat bosszantott vele,) hogy 
két-hároméves koromban félig meget-
tem Tamás cserkészigazolványát. S 
miért, miért nem, az 1944-es gyôri, 
majd németországi menekülés alatt 
velünk volt Tamás cserkésznyakken-
dôje és posztó cserkészgallérja. Az 
utóbbi az talán érthetô, mert egy me-
leg ruhadarab, de miért a nyakkendô? 
Véletlenül került a ruhák közé a lázas 
csomagolás alkalmával, vagy szándé-
kosan, mint emlék? Nem tudom. A 
szívemhez nôtt, elôször nem is mint 
cserkésznyakkendô, hanem Tamás 
halála után emlékként. (Hétéves vol-
tam akkor.) Még a kormosfalú házban 
laktunk, amikor a közeli, 903-as KIE 
cserkészcsapat tágas otthonában, a 
színpados nagyteremben a cserkészek 
elôadták a „Légy jó mindhalálig” c. 
színdarabot. Beengedtek-e, vagy be-
lógtam, azt már nem tudom. Jegyet 
nem vettem, az biztos, pénzem nem 
volt. A kicsi udvarra sokszor lejártam 
játszani a gyerekekkel. Nem sokáig! 
Városrendezés kapcsán a cserkészott-
hont és a mellette lévô patikát lebon-
tották. Ott voltam a búcsú ballagásnál. 
Nagyon szép volt, nagyon szomorú. 
Szemelôl vesztettem a cserkészeket 
egy idôre. 1947 nyarán Balatonszaba-
diban, a gumigyár kis üdülôjében két 
hetet nyaraltunk Csaba öcsémmel. S 
milyen kicsi a világ, mondják. Az 
egyik délután az üdülô elôtt megy el 
egy csomó cserkész, s egyikük Fehér 
Pisti osztálytársam, (egy évvel fiata-
labb nálam) legjobb barátom, a bátyja 
nyakába ülve. Ôsszel, az iskolában me-
sélte el, hogy ôt is levitték két napra a 
balatoni táborba, s az aznapi cserkész-
portya kicsit fárasztó volt számára a 
végén. Ekkor határoztam el, hogy én is 
cserkész leszek. Mibôl lesz cserkész-
ruha?  Eltelt a tanév tervezgetéssel. 
Édesapám ismerte a KIE parancsno-
kát, Geszler Lajos bát. A csapatban 
ekkor már nem voltak kiscserkészek. 
Miután a nyáron tízéves leszek, szíve-
sen lát. Apám másik barátja, Sánta 
György nyomdász volt. A tanítás vé-
gén azonnal „elszegôdtem nyomdászi-
nasnak”. Vagy négyheti munka után 
hatvan forint fizetést kaptam. Véletlen 
volt-e, nem tudom, de pont ennyibe 
kerûlt a cserkészingem Rácz Anti bá 

budafoki cserkészboltjában. Amikor a 
nyár vége felé megint elkezdôdtek az 
összejövetelek, már késô volt. 1948-at 
 rtunk. Talán négy vagy öt gyûlés volt 
még, a cinke ôrsbe voltam. Fogadalom-
tételre már nem kerülhetett sor. De 
ezzel még nem ért minden véget.

A  budafoki alsóvárosi katolikus egy-
házközség önkéntes munkával kultúr-
házat épített. Lassan haladt a munka, 
ahogyan az adományok cseppenként 
érkeztek. Egyemeletes, négyszögletes 
épület volt, középen belsô udvarral. 
Már tetô alatt volt minden, csak az 
emeleti helységek vakolása, festése s 
egyébb belsô munkálatok hiányoztak 
még. Egy kis söntés is mûködött már, 
amit az asszonyok szentkocsmának 
hívtak. Edesapám egyházközségi tes-
tületi tag volt, vasárnaponként mise 
után ott ittak meg egy-egy pohár sört. 
Mi gyerekek málnaszörpöt kaptunk. 
1949 tavaszán történt, hogy egy ilyen 
alkalommal a félig kész emeleten bók-
lásztam, amikor az egyik ilyen vakolat-
lan szobában, hirtelen befordulva, 
vagy öt-hat tizenéves fiút látok a 
földön ülni a fal mellett, s Lajos bá 
éppen valamit mond nekik. Mint a 
villám, viszakoztam! Észre vettek, de 
amint már említettem, Lajos bá ismer-
te Apámat. (Ô is testületi tag volt.) 
Illegális cserkészkedésért abban az 
idôben Recsk vagy hasonló járt volna. 
Számomra ez a rövid pillanat felért tíz 
év cserkészmunkájával!

Budafok egy különleges hely volt, 
ilyen helyet nem lehetett találni még 
egyet Budapesten. Volt egy különleges 
fiatal társaság is, a helyiek csak ban-
dának hívták. Az idôsebbek 20 + éve-
sek voltak, orvos  fiai, gyógyszerész 
fiúk, államosított építész-vállalkozók 
fiai, stb. Többen nem is mehettek fel-
sôiskolára, a katonaságnál puska he-
lyett lapátot kaptak. A kisöccsök, a 
magamkorabeliek alkották  a „kisban-
dát”. Mi, katolikusok ministrálni jár-
tunk, a reformátusok bibliaórákra. 
Vagy tizenöten voltunk, s igen jó bará-
tok. Minden nyáron együtt táboroz-
tunk, egy dunai kis szigeten, vagy 
valahol a Balaton partján. Elôször 
egyik nagyfiú segítségével, (aki még 
cserkész is volt régen,) késôbb aztán 
már magunk mentünk. Voltak még 
Velemjárók, s a képekbôl, leírásokból 
nagyszerû földkonyhát készítettünk a 
kényelmes táborozás sok más kelléké-
vel és építményével. (A sátorkölcsön-
zéssel volt mindig baj, volt olyan tábo-
runk, ahol teherautó ponyvát vertünk 
fel.) S egyik táborból sem maradt el 
Tamás cserkésznyakkendôje! Elôke-
rült még Fehér Pistiéké is. Nem a 
nyakba hordtuk, az túl feltünô lett 
volna. Néha a derekunkra kötöttük, a 
colosnak vagy fecskének nevezett  kis 
fürdônadrág fölé. Máskor kalózos fej-
kendônek  viseltük, vagy a homlokon 
indián módra. (Ahogyan LLI bá ôrse 
viselte azon a bizonyos ôv. táboron.) 
Úttörô egyikünk sem volt. Ennek volt 
némi hatása a középiskolai felvételné l. 
Még nyolcadik elemista koromban is 
(1951-52) Bognár igazgató úr, bocsánat 
igazgató pajtás úttörô nyelven, szom-
batonként tanítás után felhívott az 
irodájába egy-egy baráti beszélgetés-
re. A fô téma ilyenkor a vallás maradi 
volta, a szocialista országépít s, stb. 
stb. volt. Mindez, lassan de biztosan 
csak olaj volt a tûzre!  Igy hát az sem 
csodálatos, hogy Budafok is kivette a 
részét 1956 októberében. November 
végén aztán már el kellett jönni. Csak 
egy fiú maradt otthon a kisbandából.

(Folytatjuk)



Az alábbi írás Kanyargós Élet 
cimû életrajzom (2. bôvitett kiadás, 
2013) utolsó fejezete némi módosí-
tással, amely a Szt Erzsébet Ott-
honról, és az ottan töltött idôrôl 
számol be.

Nyolcvanon túli korban nejemmel, 
Arankával együtt gondolkozni kezd-
tünk, s mérlegeltük: hogyan tovább, 
mi lessz velünk a továbbiakban, élet-
görbénk további szakasza folyamán. 
Felmerültek a kérdések, problémák: 
maradjunk-e meglevô otthonunkban, 
képesek leszünk-e  godoskodni, ellátni 
magnkat, számíthatunk-e gyerekeink-
re, hozzárartozóinkra, ha eljön(-ne) 
annak az ideje, Ausztráliában általáno-
san elfogadott felfogás szerint ne ter-
heljük ôket. Megfontolt mérlegelések 
után úgy döntöttünk, hogy egy idôse-
ket ellátó otthonba vonulunk, s ott foly-
tatjuk a még hátralevô életszakaszun-
kat. 

Meglehetôsen bô választék mutatko-
zott idôseket ellátó intézmények tekin-
tetében. A szükséges érdeklôdés, ta-
nulmányozás után úgy véltük, hogy 
számunkra  legmefelelôbb lesz a Szt. 
Erzsébet Otthon, amelyet már ismer-
tünk évenként november hónapban 
rendezett búcsúkon való részvételünk 
révén. Az Erzsébet napi búcsú Sydney 
és környezô magyarságának legnép-
szerûbb, leglátogatottabb összejöve-
tele.

Az idôs magyarok godozására 1963-
ban tervezett és 1967-ben ünnepélye-
sen megnyított Otthon az ausztrál szö-
vetségi kormány anyagi támogatása, 
végrendeleti hagyatékok, adományok, 
magyar szervezetek segísége, számta-
lan önkétes áldozatos munkája révén 
épült és fejlôdôtt az idô folyamán. 
Egyike az ausztráliai magyarság si-
keres és ismert létesítményének. A 
NSW állambeli Magyar Katolikus Kö-
zösség jogos tulajdona és a helyi (Par-
ramatta-i) római katokikus püspökség 
védnöksége alatt állt 2014 no-vemberé-
ig, amikor Szt Erzsébet Otthon Kft 
bejegyzett céggé alakult, az intézmény 
új Alkotmányában meghatározott 
módon. A Magyar Katolikus Közösség  
szintén az új Szabályzata szerint meg-
választott Ügyvezetô Bízottsága ne-
vezi ki a Szt Erzsébet Otthon Kft 
Igazgatósági Testületét. Ez egy felelô-
ségteljes feladat: megfelelô értelem- 
és érzelemvezérelte személyek jelô-
lése, mellôzve olyan volt testületi ta-
got, akit jogos kritika ért a lakókkal 
nem kielégítô   bánásmód, tevékenység 
miatt. Az Otthon mindennapi ügyeinek 
vezetését az Igazgatósági Testület ál-
tal kinevezett ügyvezetô igazgató (ge-
neral manager) végzi.

Sydney központjától kb. 40 km-re, 3.9 
hektáron levô intézmény három rész-
legbôl áll: a gondozó-ápoló, hosztel 
(nem intenzív ellátó) és a nyugdíjas 
faluból (retirement village).  Az elôbbi 
két részleg mûködését a szövetségi 
kormány által kiadott idôsek gondozá-
sára vonatkozó törvény szabályozza, a 
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Salamon István

Utolsó kanyar
nyugdíjas falu vezetése pedig NSW 
állam illetékes törvénye szerint törté-
nik. A nyugdíjas falu 18 önálló villa-
lakásból áll, amelyek közül 4 kétszobás 
ebédlôvel, 8 egyszobás ebédlôvel, 6 
legénylakás (bachelor flat). Minden 
lakáshoz konyha, fürdôszoba, mosó-
konyha, beépített szekrény, légkondi-
cionáló, erkély és  --- szükség szerint --
– garázs tartozik.

A gondozó-ápoló és a hosztel lakói, 
vagyoni  állapotuktól függôen, az ille-
tékes ausztrál hatóság által megállapí-
tott díjjal  járulnak hozzá a gondozás, 
ellátás költségeihez. A csak öregségi 
nyugdíjból élôk, annak 85 %-át fizetik. 
A nyugdíjas falu lakói önellátóak és a 
szerzôdésben meghatározott bérléti 
letéten kívül csak lakásuk nagyságától 
függô fenntartási (maintenance) díjat  
fizetik.

Az Otthonba való beköltözés nem tör-
tént egyik napról a másikra. Bejelent-
kezésünk után mintegy félévet kellett 
várni egyszobás villa megüresedéséig. 
Nem lévén üres kétszobás villa, amire 
beadtuk igényünket, elfogadtuk a fela-
jánlott kisebb méretû lakást azzal, 
hogy fenntartjuk igényünket egy jövô-
ben megüresedô kétszobás villára. Er-
re igéretet is kaptunk. A villa-lakásra 
vonatkozó letéti szerzôdés megkötése, 
az abban meghatározott letét lefizetése 
után 2006. október 13-án, 35 fokos 
meleg tavaszi napon beköltöztünk.  
Annak megtételekor azt hittem, hogy 
jó szekérre ültünk.  A szekér valóban 
jónak bizonyult, csupán annak vezeté-
sében, az elôírt szabályok, az írott és 
hagoztatott szólamok  (célkitûzés, kül-
detés, értékrend) betartásában észlel-
tünk zökkenôket a késôbbiekben. Az 
akkori vezetés gyengeségére  jellemzô 
volt,  hogy az Otthonban töltött nyolc  
évünk alatt a kapkodó Igazgatósági 
Testület már a harmadik managert 
ültette  a mindennapi ügyek szekeré-
nek  vezetésére.  Amikor a bajokról, 
problémákról említést tettem, építô-
javító  szándékom úgy-ahogy foganat-
ra talált, de megtörtént, hogy az akkori 
vezetôség nemtetszéssel fogadta és 
felborzolta tollait. De én a továbbiak-
ban  is szóltam, ha szükségét láttam, 
Franklin Benjamin, amerikai polit-
ikus  (és a villámhárító feltalálója) 
mondására gondolva: jó ha van ellen-
zék, aki a hibákat észreveszi, mert 
akkor jobban vigyáznak . Ezt meglehet 
toldani a kinai mondással is: egy ôszin-
te építô kritika többet ér, mint ezer 
dicséret.

Nagy elhatározás volt feladni addigi 
életvitelünket, megszokott lakásunkat, 
bútorzatunk, felszerelésünk, holmink 
nem szükségesnek vélt részét. Könyv-
tárunk nagyrészét elajándékoztuk, 
czak azokat tartottuk meg, amelyekhez 
szentimentálisan kötödtünk, vagy 
hasznosnak tartottunk.  Az  érzékeny 
rostálás után megmaradt bútoraink, 
holmink számára aránylag szüknek 
tünt az egyszobás villa. Nem baj, majd 
megszokjuk, hiszen éltünk mi szûkö-
sebb körülmények között, mondta bôl-
csen Aranka, parafrazálva Arany  
János mondását is: aki a szûköst nem 
becsüli, a tágast sem érdemli. Nyoma-
tékként még hozzátette, hogy gondol-
jak a szovjet hadifogságom idejére. 
Érve meggyôzô volt és eszembe jutott 
akkor is, ha néha finnyás voltam, vagy 
nem jó szemmel néztem valamire.  
Arankának igaza volt, de azért fejem-

ben maradt a kétszobás lakás lehetôsé-
gének a gondolata.  Hamarosan sike-
rült elhelyezkedni, beilleszkedni a 
szükösbe, ami fôleg Aranka érdeme 
volt. Megismerkedtünk az Otthon élet-
vitelével, a villa- és hosztel-lakókkal, 
az ápolóbeliekrôl sem feledkeztünk 
meg.

Bevallom, hogy a gyenge, tehetetle-
nek, segítségre szorultak láttán, megi-
jedtem és arra gondoltam, hogy mi is 
hasonló állapotba juthatunk.  Amikor 
Arankától ezt megkérdeztem, azzal 
nyugtatott, hogy nem hiszi. Majd orvo-
si logikával lelkileg elôkészített mond-
va:  ha eljönne az idô, a faluból mehe-
tünk a szép hosztelbe, s ott kihuzzuk az 
idôt az ápolóba menetelig. Ezek után  
csak külsô figyelôje maradtam az 
ápoló részlegben lévôknek.

Az intézmény 2.5 hektárnyi fásított, 
parkosított, gondozott, padokkal ellá-
tott területe lehetôséget nyújt a pihe-
nésre, sétákra, levegôzésre és az oda-
látogató madarak énekének, kacagó 
madarak  (kookaburra)  hangjának  az 
élvezetére. Külön érdekesség figyelni 
a hosszúlábú, kecses mozgásu álarcos 
bibicet, egyesek szerint sarkantyu-
szárnyú bibicet (vanellus miles novae-
holandiae). 

Az Otthonban való létünk negyedik 
hónapjában tartott villa-lakógyûlésen 
lemondott a lakóbizottság addigi elnö-
ke, s helyébe engem választottak meg. 
Feladatom volt a vezetôséggel való 
kapcsolattartás, a lakók kérelmének, 
panaszainak, problémáinak továbbí-
tása, azok megoldásának és netalán 
elkövetett szabálytalanság helyrehoza-
talának a szorgalmazása. Igyekeztem 
mindezeket lelkiismeretesen megten-
ni, ami miatt aztán késôbb bajba is 
keveredtem. De errôl majd késôbb.

Már tíz hónapot töltöttünk az Otthon-
ban, amikor szomszédságunkban levô 
kétszobás villa lakója jelezte, hogy 
kiköltözik és szívesen átadná nekünk a 
lakást. Megörültünk a jó ajánlatnak, s 
hivatkozva bejövetelünk idején kapott 
igéretre, beadtuk igényünket a megü-
resedett kétszobás lakásra. Meg is 
kaptuk, a neglévô  bérleti szerzôdést  
felmondtuk és a megüresedett két-
szobás lakásra új szerzôdést kötöttünk. 
Csak hogy ez nem ment zökkenô 
nélkül. Az egyszobásra kifizetett letét 
30 %-át vissztartotta a vezetôség, ami 
az intézményen belüli lakásváltoztatás 
esetén szabálytalan volt, csak az Ott-
honból való kiköltözés és halál esetén 
volt érvényes. Az Idôsek Jogait Védô 
Szolgálat (The Aged- Care Rigts Ser-
vice, TARS)  jött segítségünkre  és fi-
gyelmeztetése nyomán a vezetôség 
visszafizette a levont összeget. Az eset 
–-- sajnos nyomot hagyott a köztünk 
levô viszonyban. Új szerzôdéssel a 
kezünkben, átköltöztünk a szomszédos 
tágas kétszobás villába., és mint állat-
barátok  befogadtuk az ottmaradt ked-
ves szürke  macskát, Mucikát is.

Emlékezetes marad számomra 2008 
augusztusában Budapesten rendezett 
Nemzetközi Állatszaporodási Kong-
resszuson (ICAR) való részvételem. 
Sajnálatomra, Aranka nem vállalta a 
hosszú   utat, de engem aggódások kö-
zepette elengedett. Beszámolót 90 
éves koromnál fogva nem vártak, de 
résztvettem az élénk  szakmai viták-
ban, megbeszéléseken, egyik ausztrál  
kollégám szerint égve tartottam a fák-
lyát.  Megtiszteltetés  volt számomra 

szakmai munkám  elismeréseként, a 
Magyar Szaporodásbiológiai Társaság  
Hetzel   emlékérme, amit a kongresz-
szus ünnepélyes záró ülésén  az elnök 
adott át.  

Budapesti tartozkodásom alatt  mele-
petés volt számomra, hogy a Duna 
Televízió meghívott interjúra, de csak 
egy rutin kívánság kosár csevegésre 
került sór. Mennyire másabb, szakmá-
bavágó volt a Duna TV  által 14  évvel 
azelôtt, 80 éves koromban kélszült in-
terjú.   Budapesten töltött két hét után 
ellátogattam Erdélybe,  szülôvárosom-
ba  Marosvásárhelyre  és nagyszüleim 
falvaiba, Balába és Nyárádremetére 
felfrissíteni gyerekkori emlékeimet, a 
síroknál  leróni kegyeletemet és fel-
keresni még rám emlékezô rokont és 
ismerôst.

Az erdélyi látogatás után még egy 
hetet töltöttem Budapesten, majd  
Sydney felé vettem az útirányt, ahová 
szerencsésen,   Aranka örömére épen 
egy darabban megérkeztem. Jó volt az 
európai nyárból vissztérni a sydneyi 
tavaszba, fôleg érezni Aranka szeretet-
teljes, önzetlen gondoskodását. Némi 
pihenô után következtek távollétemben 
elmaradt feladatok: válaszadás leve-
lekre, megkeresések, szakmai közle-
mények referálása, disszertáció bírá-
lata és egyebek. A lakóbizottság elnöki 
teendôirôl sem feledkeztem meg: a 
villa-lakók soron következô gyûlésén 
szóvá tettem a lakók panaszait és a 
vezetôség szabálytalanságait. Azért is 
szólaltam meg, mert nem akartam 
hallgatásommal cinkos lenni,  Babits 
Mihály szavaira gondolva: vétkesek 
közt cinkos, aki néma. A vezetôség 
mindent kiigazított, de késôbb a költ-
ségvetésre  és pénzügyekre vonatkozó 
kérdéseimre válasz helyett bekemé-
nyített, azokat rossz viselkedésnek 
minôítette és megbízott ügyvéd révén 
a villa-bérlet felmondásával fenyege-
tett meg, ha nem változtatok viselke-
désemen. Megint az Idôsek Jogait 
Védô Szolgálathoz (TARS-hoz) fordul-
tam  segítségért: a vezetôség cseleke-
detét rendkívüli megfélemlítésnek ( 
bullying of extraordinary kind-nak) 
minôsítette és bocsánatkérést javasolt.  
Jellemzô az akkori vezetôségre, hogy 
azt nagy késéssel és két részben tette 
meg:  egy év múlva bocsánatot kért 
Arankától, hozzátéve hogy én nem 
vagyok arra érdemes, majd még egy 
év eltelte után –-- ismételt bíztatásra -
– tôlem is bocsánatot kért az Igazgató-
sági Testület. Így teljes lett a mea 
culpa, de a sérülés utáni heg bennem 
maradt. Vonakodva említem a sajnála-
tos esetet, másrészt az átláthatóság 
(transparancy) jegyében teszem azt.  

A következô lakóbizottsági gyûlésen 
lemondtam az elnökségemrôl, de 
egyéni jogomnál fogva (actio popu-
laris), a továbbiakban is felszólaltam, 
ha ex lex (szabálytalan) intézkedést 
észleltem. Remélhetôen 2015-ben szol-
gálatba lépô új Igazgatósági Testület  
nagyobb figyelemmel, megértéssel és 
empátiával  fog viszonyúlni az Otthon 
lakóihoz. 

Az Otthon ápoló és hosztel részlegé-
ben jó a gondozás, ápolás, a demencia 
rész pedig a dicséret magas fokára 
érdemesíthetô. Sajnos kevés a magyar 
nô- és férfiápoló, de az angolul beszé-
lôk is elég jól ellátják a teendôket. 
Mindezek mellett azonban panaszok  is  
felmerülnek. A lelki gondozást    Ma-
gyarországról jött katolikus és Er-
délybôl érkezett református papok 
végzik, akik Sydney, annak környéke 
és Canberra magyarságát is ellátják, 
mondhatni missziós tevékenységet vé-
geznek. Az intézmény tágas kápolnájá-

ban tartott istentiszteleteken az Otthon 
lakóin kivül városbeliek, vagy mesz-
szibbrôl jöttek is részt vesznek. A ha-
lottakat a kápolnában rendezett gyász-
szertartásokon búcsúztatják, angolul 
is, ha a hozzátartozók nem beszélnek 
magyarul. Sajnos vannak olyan szer-
tartások is amelyeken az elhunytnak 
nincsenek hozzátartozói. A hamvasztás 
után a hamvakat az Otthon emlékfa-
lába lehet helyezni.

Az Otthon magyar nôvérei Kará-
csonykor és Húsvétkor kedves ünnepi 
programot rendeznek, ausztrál és ma-
gyar nemzeti ünnepeken pedig méltó 
megemlékezést tartanak a tágas elôa-
dó-társalgó teremben.  Magyarország-
ról és más országokból érkezett híres-
ségek, nagyságok, politikusok, mûvé-
szek kötelesség-szerûen meglátogatják 
az Erzsébet Otthont, a déli magyar 
diaszpóra sikeresnek tartott intézmé-
nyét. A köszöntések, dicsérô, elismerô 
és bíztató szavak után jó étvággyal 
fogyasztják  a szépen tálalt ízletes ebé-
det, vagy vacsorát a lakókkal közö-
sen. 

A magyar szervezetek által rendezett 
kulturális és egyéb elôadásokat sze-
lektálva látogattuk, egyrészt a távolság 
miatt, másrészt azért, mert azok a 
meghírdetett idôpontnál késôbb kez-
dôdtek, vagy sokáig elhuzódtak, ami az 
idôs szervezet számára nem tanácsos 
hosszú üléssel járt. Az Otthonban ren-
dezett elôadásokon szívesen vettünk 
részt. A városban tartott és érdekesnek 
vélt egyik elôadást nem hagytuk ki, 
ami említésre is érdemesíthetô.  Az 
elôadást  Ceausescu román diktátor 
elleni Temesvár-i felkelés kiváltója, 
Tôkés László református pap, késôbb 
Pártium püspöke és az európai parla-
ment tagja tartotta. Az elôadó ismer-
tette a romániai magyarság helyzetét, 
az RMDSZ (Romániai Magyar Demok-
ratikus  Szövetség) szerinte posztkom-
munista vezetôinek hibás, elfogatha-
tatlan programját (a püspük korábban 
tiszteletbeli elnöke volt az RMDSZ-
nek). Az elôadás végén írott kérdéseket 
lehetett intézni az elôadóhoz. Az én 
kérdéseim vonatkoztak: 

• képviselôvé vélasztása eredményé-
re, a választók részvételére

• nem az RMDSZ közös választó-
listáján való indulására 

• az RMDSZ-el való együttmûködé-
sére 

• a román államfônél tett látogatásá-
ra

• papi  (püspöki) és politikai tevékeny-
sége egyeztetésére.

Kérdéseimet az elôadó provokatívnak, 
a romániai posztkommunista magyar 
sajtó által inspiráltaknak nevezte, s 
nem válaszolt kérdéseimre. 

Az Otthonban szervezett kirándulások 
a tengerpartra és érdekes helyekre 
elônyös kikapcsolódást jelentenek az 
Otthon megszokottságából. Ennek el-
lensúlyozásaként  szolgálhat az Otthon 
múzeuma és a  napközi  foglalkoztató 
program is. Az elôbbit elhunyt mater 
Klotild orsolya nôvér, volt igazgató 
létesítette és a benne látható értékes 
gyûjtemény, kézimunkák, iparmûvé-
szeti tárgyak, képek, festmények, bú-
torok és egyebek gyönyörködtetik a 
látogatót. Az Otthonon kivül lakó idôs 
magyarok számára szervezett napközi 
foglalkoztató programon benti lakók is 
részt vehetnek. Célja a kijelôlt napo-
kon a látogatók szórakoztatása, foglal-
koztatása, a benti élet ismertetése és 
egyebek. Mindezeken kívül a konyha 
ízletes fôztjét is élvezhetik a látoga-
tók.

(Folytatjuk)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

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

  ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

(112-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),  

1 órától Nôszövetségi ülés 

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

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

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

 BRISBANE (QLD) 
2015. minden 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

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

Aspley, Észak Brisbane 2015. március 8-án du. 2. órától 
Istentisztelet

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

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

 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 lesz Végh Tamás 
lelkipásztor Magyarországról

Március 8-án de. 11 órától Végh Tamás vendéglelkipásztor 
hirdeti az Igét a North Fitzroy-i szószéken. Az alábbiakban 
egy Végh Tamással készült interjú részleteit közöljük. Az 
interjú szerzôje Fekete Zsuzsa és a www.parokia.hu por-
tálon jelent meg.

A legszenvedélyesebb lelkészként emlegetik a református 
egyházban. Valóban nem szokványos jelenség: vidám, len-
dületes, beszédes és elôfordul, hogy a focit is „felviszi” a 
szószékre. Elsôs gimnazista volt, amikor kiderült, biztos, 
hogy nem vele kezdôdik majd valamelyik focicsapat név-
sora, vagyis nem kapus, hanem lelkipásztor lesz Végh Ta-
más(…)

Zsúfolásig telt templom, a pótszékeken is ülnek, a karzaton 
tolonganak, még a csilláron is lógnak a hívek. Szeptember 
második hétvégéjén családi istentiszteleten köszönt el a 
fasori református gyülekezet Végh Tamástól; a hatvanhét 
éves lelkipásztor nyugdíjba vonul. Szolgálatának elmúlt 
csaknem két évtizedét a Fasorban töltötte, bár ahogyan a 
búcsúprédikációjában fogalmazott: úgy elröpült az utolsó 
harmincöt év, hogy észre sem vette.

- Uram, szólhattál volna, akkor jobban odafigyelek - mond-
ja nevetve a szószéken, és nem késik a tanulság sem: „Senki 
sem tudta volna annyi ajándékkal megtölteni ezt a har-
mincöt évet, mint ahogy Isten tette gondoskodó szere-
tetével.” (…)

Égô szívû ember
Nyugdíjba vonulása alkalmával Végh Tamást arra kértük, 

hogy meséljen életérôl. Nem ér meglepetés, hogy a sporttal 
indít, hiszen - mint mondja - az 1960-as római olimpia meg-
határozó dátum a hitre jutásában.

- 1960. szeptember 4-e a megtérésem napja. Lelkész édes-
apám vasárnap délelôtt Pál apostol korinthusbeliekhez 
írott levelébôl prédikált a templomban. „Én azért úgy futok, 
mint nem bizonytalanra: úgy viaskodom, mint aki nem le-
vegôt vagdos.” Képszerûen beszélt arról, hogy tele van a 
római olimpiai stadion, eldördül a rajtpisztoly, és futnak a 
versenyzôk a pályán, majd innen valahogy „átkapcsolt” az 
örökkévaló versenypályára. Pont arra, ami engem akkor 
már régóta foglalkoztatott: mindennek vége van egyszer, a 
meccsnek, a mozifilmnek, de mi lehet az, ami nem mu-
landó? Azon a délután ketten voltunk otthon édesapámmal, 
és megkérdezte tôlem, hogy nem szeretnék-e azon a pályán 
menni, amirôl délelôtt beszélt. Akartam. Együtt imádkoz-
tunk, és ôszintén kértem Istent, hogy bocsássa meg bû-
neimet. Az ima után úgy álltam fel, hogy éreztem: 
elementáris változás történt az életemben, békességem 
lett. A változást hamarosan észrevette a környezetem is, 
nyugodtabb, vidámabb, kiegyensúlyozottabb lettem, mint 
korábban.

A kommentátor
A foci azért maradt el az életembôl, mert súlyos tüdôbe-

tegséget kaptam, ami miatt eltiltottak az aktív sporttól. 18 
évesen megoperálták a tüdômet. Hálás vagyok Istennek, 
hogy ezután soha nem volt problémám vele - folytatja a 
lelkész.

- Gyerekkoromban jó ideig arra is gondoltam, hogy akár 
a híres kommentátor, Szepesi György utódja is lehetek, 
mert szenvedélyesen tudtam meccset közvetíteni. Sokszor 
szórakoztattam másokat is ezzel, sôt saját magamat is a 
templomban, ha unalmasnak találtam az igehirdetést. A 
sport azonban megtanított arra, hogy teljes odaadással, 
kitartással, céltudatos munkával és a fair play szellemében 
éljem az életemet.

A jó gyerek
- Nekünk magától értetôdô volt, hogy amikor serdültünk, 

kerestük a hivatásunkat és a társunkat. Valahogy egy-
szerûbb volt az élet, mint most, munkanélküliségrôl nem is 
hallottunk. (…)

- Volt idô, amikor félrevittek különbözô modern teológiai 
elméletek. Akkoriban azt gondoltam, hogy majd fölfedezek 
valami szélesebb ívelésû dolgot, nagyobbat teszek, mint 
amit a szüleim vagy a tapasztaltabb lelkészek. Három ki-
emelkedô igehirdetô volt akkortájt Budapesten: Gyökössy 
Endre, Farkas József és Joó Sándor. A pasaréti lelkészt - 
Joó Sándort - élmény volt hallgatni: kristálytisztán beszélt, 
fölment a szószékre, és olyan miliôt teremtett, hogy ott 
mindenki tudta, helyén van az Úristen.

Szabadon hirdetni
Végh Tamás a fóti idôszakról úgy tartja, hogy bár sok 

mindent felépítettek, mégis azt érezte öt év után, hogy 
kifulladt. A felesége, Julika azt mondta neki a folyamatos 
lótás-futásról, hogy „ez a güzülés, amit keresztyénség cím-
szó alatt csinálsz, nem vezet sehová”.

- A feleségem is kifáradt, éppen elege lett a papné életbôl, 
amikor elhívták ôt egy csendeshétre Biatorbágyra, ahon-
nan egy kicserélt asszonyt kaptam vissza. Késôbb én is 
Torbágyon változtam meg. Ott jöttem rá, hogy eddig az 
embereknek akartam tetszeni, megfelelni, de ez nem he-
lyes út. A menô lelkészt lenullázta Isten. 1983 márciusában 
jöttem haza a csendeshétrôl, és azután olyan szabadon 
hirdettem az igét, mint még soha. Nem függtem senkitôl, 
és nem érdekelt, hogy ki mit szól. Bocsánatot kértem a 
fótiaktól az elmúlt idôszakért, és ettôl az idôponttól vál-
tozott meg a gyülekezet is; ezután számos megtérést és 
csodát, lelki ébredést éltünk át.

Azért jön, hogy térítsen
Végh Tamás 1995-ben lett a fasori gyülekezet lelki-

pásztora. Eleven gyülekezetet hagyott hátra Fóton, egy 
eklektikus, feszültségekkel teli budapesti helyzetért. Szin-
te kiüresedett templom és megfáradt gyülekezet várta a 
Fasorban.

- Egy lelkésztársam mondta nekem, hogy az a hír járja, 
csak azért akarok a Fasorba menni, hogy mindenkit meg-
térítsek. Mondtam is neki: „Te Gyuszi, jól jön ez még 
nekem egyszer az Úr elôtt, ha ilyeneket terjesztenek 
rólam.” A Fasor egyik nagy elônye volt, hogy tulajdon-
képpen nem volt mit elrontani rajta. Szépen fejlôdni 
kezdtünk, egyre többen jöttek a templomba, ma már hat-
százan járnak hozzánk. Lelkészi szolgálatom legnagyobb 
eredményének magát a gyülekezetet tartom. Azt a ke-
gyelmet, hogy a Fasorban a különbözô karakterû lel-
késztársakkal együtt szeretetben, konstruktívan tudtunk 
dolgozni. A gyülekezet bárhol néz ránk, azt látja, hogy 
együtt harcolunk és dolgozunk. Csak azt lehet hitelesen 
továbbadni az embereknek, amit magunk is átélünk, 
megtapasztalunk: Isten végtelen kegyelmét.

A ráadás
- A legdöntôbb momentum egy lelkész szolgálatában, 

hogy látnia kell a differenciát az egyházépítés és az Isten 
országának építése között. Nagy hangsúlyt kell fektetni az 
igehirdetésre, hogy hulljon a mag, mert sok a veszteség, de 
maradjon mag, amibôl élet születik. Sokszor mondták 
rólam a hívô közösségek miatt, hogy „jó fej ez a Végh 
Tamás, kár hogy ezek közé keveredett”, az újjászületés 
azonban nem kegyességi irányzatok kérdése. Aki Jézust 
szívbôl hirdeti, azzal egy a szívem.

Március 7-én, szombaton du. 4.30-kor evangelizációs 
bibliaóra és beszélgetés Végh Tamással. 
Szeretettel várunk!



„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdô, szabadlelkû diák.”
Ady Endre
 Ha valakire, akkor Hatalák István-

ra nagyon állnak Ady Endre fennti 
verssorai. Kiegészíteném talán azzal, 
hogy kitartó, szorgalmas, tiszta szívû 
magyar.

1943. április 22-én született Bácsgyu-
lafalván, itt végezte a nyolc álltalános 
iskolát. Fogadott gyermekként, négy 
testvér közül a legidôsebb. Édesany-
ját, Olomi Katalint, akinek mindent 
köszönhet, nagyon szereti (édesanya 
csak egy van -- mondja) és igyekszik 
segíteni, ôt amivel csak tudja. Van 
két huga Kati és Piroska valamint 
egy öccse, Illés, ôket is nagyon szere-
ti. Szülei elválnak és a család apa 
nélkül marad. Istvánnak tanára Ba-
ranyi István lesz egyben szelleni ap-
ja, nevelô apja. Aki arra kéri a jólta-
nuló, jófejû, festésben is ügyeskezû 
gyereket, hogy törjön ki és tanuljon 
tovább. „Neked nem szabad a teleckai 
dombokon kicsirázni!”, mondta neki, 
ez szárnyakat adott a gyermek Ist-
vánnak és elment tanulni, Apatinba.  
És addig vissza sem tért a faluba, 
amig a zsebében nem volt templom 
restauráló, festô diplomája. Három 
évig tanult. Mestere a német szárma-
zású Balogh József volt. Így István 
megtanult németül, beszéli a szerb 
nyelvet is nagyon jól, ami azt jelenti, 
hogy szinte az összes szláv nyelveket 
érti, és természetesen magyarul 
anyanyelvi színten beszél, az angol is 
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Bagin Lívia

„Üzenet egykori iskolámba”

jól megy...
Tanító bácsija még mindig él (Ba-

ranyi István), --- akit ajándékokkal 
áraszt el,  klarinétot küldött neki, cso-
magokat ad fel ---, ha haza megy 
mindig meglátogatja, ahol úgy tartják 
számon, mind családtagot lánya és 
unokái is. István bácsi mondja neki: --
--- Már nagyon sok gyereket tanítot-
tam, de ilyen gyerek mind Te vagy 
még nem volt a kezem alatt ---.

Otthon elsô restauráló munkája az 
Bácskertes templom volt, ezután jôtt 
több templom. Barokk freskókat is 
restaurált. 62-ben elment Szlovéniába, 
ahol bele szerelmesedett a tájba, 
Koper gyönyörû 2000 éves város itt 

dolgozott a Szlikopust vállalatnál, 
hoteleket, bungalókat, kaszárnyákat 
építettek. Megbecsülték nagyszerû 
munkája miatt, azt mondták neki: „ha 
kellene még munkás és azok olyanok 
mind te, az egész vajdaság jöhet.”  63 
októberében hatalmas földrengés volt 
Macedónia fôvárosában, István azon-
nal ment segíteni. Odaérve este egy 
kaszárnya kerítése mellett aludt el. 
Észrevették és bevitték vallatták, 
hogy mit csinál itt. Elmondta hogy 
segíteni jött a rászorulóknak. Azonnal 
megebédeltették (turós csusza volt, 
majd a vacsorát a tiszti étteremben 
adták neki. Kapott engedélyt, hogy 
egy hónapig ott lakhat és étkezhet. „A 
vállalatom mikor megérkezett átmen-
tem hozzájuk. 98 lakást építettünk a 
festôkkel a röptéri mezôn (ezek mind 
katonakötelesek voltak.)  Carposban 
10 emeletes és 5 emeletes épületen 
szinte mindent kicseréltünk ez egy 
éves munka volt. 

István nagyon szépen fest, realista, 
teháta klasszíkus amatôr festészetnek 
--- olajjal vászonra --- szenteli életét. 
Benne van a vajdaság-i városok Ama-
tôr Festôi Egyesületében. Több alka-
lommal állította ki festményeit ott-
hon, elvitt egy harmadik és egy má-
sodik helyezést. Festményeit nézve, 
egy mély érzésû embert, komoly 
tehetséget árulnak el munkái. Itt 
Sydney-be és Canberrában is részt 
vett kiállításokon. Több államból vol-
tak kiállítók. Amennyiben valaki 
ohalyt képet venni tôle, lehet, de 
István nem ebbôl él meg.

Istvánék 1987. augusztus 21.-én jöt-
tek Ausztráliába. Mind mondja nehe-
zen kapták meg a beutazási engedélyt 
tekintettel arra, hogy már elmúltak 
40 évesek. Azért jöttek, mert, elege 
lett „talán nem szabadna, kicsit fur-
csa ezt mondani, Tito után egyre 
rosszabb lett a helyzet.” „Én magyar-
nak éreztem magam, az vagyok, és 
ezért sok megbántásban volt részem, 
miért nem megyek Magyarországba 
stb...„

Melbourneban 11 évig dolgozott a 
Aestetik Restauration vállalatnál, 
mint munkavezetô a felhôkarcolokon.

Életük itt a legjobb mederben folyt, 
amikor nagy tagédia éri a Hatalák 
családot, felesége Borika öngyilkos 
lesz, az akkor még csak 19 éves 
kisebbik fiúk találja meg édesanyját. 
Az ezt kíváltó ok, csak az lehetett, 
hogy kétszer mûtötték mellrákkal és 
szegényke félt a következményektôl. 
István ezen mind a mai napig nem 
tudja magát túltenni. Borika 60 éves 
volt, 41 éves boldog házasságban él-
tek. István a hölgyeknek csak azt tud-
ja üzenni, vizsgáltassák sürün magu-

Az elmúlt héten meglátogattuk Kovács György és Piroska testvérein-
ket Traralgonban. Gyurka és Piroska évtizedeken át hûséges tagjai 
voltak és maradtak a gyülekezetnek. Amíg egészségük engedte, még 
Traralgonból is bejártak az istentiszteletre, példát mutatva sokaknak. 
Most mi látogattunk el hozzájuk, hogy elvigyük az Igét és az Úrvacsorát. 
Szép és megható volt együtt venni az úrvacsorát Piroskával és Ró-
berttel, és együtt énekelni a kórházi szobában a zsoltárt Gyurka 
bácsival.
Mindannyiunk nevében kívánunk nekik sok erôt és hitet. Isten áldja az 

idôsebb és ifjabb Kovács családot, akiket mindig szeretettel várunk a 
templomba és a közösségbe. 

Dezsi Csaba

REFORMÁTUS SZEMLE

kat és nem szabad feladni.
Verseket is ír és a legtöbbet Boriká-

hoz címezi, részlet egy hozzá írt vers-
bôl:

„Felnéztem az égre, megláttalak 
téged..

Egy aranyló felhô voltál,
Amit átragyogott a napsugár.
A sugarak leértek hozzám,
Éreztem, hogy simogattál,
Átölelt a fénysugár,
Úgy ahogy, te szoktál.
Ó milyen boldog voltam.
Láttam szép szemed csillogását,
Kicsit kacsintottál is rám,
Ahogy mindigis szoktál (tetted)
Huncutkám.”

unokája van itt és Ô avatott minket, 
Ámon Lillát, Bakos Jánost, Pálos 
Istvánt és jómagamat vitézzé ----, ez 
egy felemelô,  bûszke, boldog nap 
volt életemben. Nagyon sokat köszön-
hetek Csutoros Csabának a kinevezé-
semért. Ô mondta: --- a vitézzé 
avatást, karddal, tollal és társadalmi 
munkával lehet kiérdemelni --- én az 
utobbinak köszönhetem ajánlásukat, 
melyet mindenkinek nagyon szépen 
köszönök”

Hatalák István idôsebbik fia 50 éves, 
Attila építkezéseken, szobafestô és 
mázoló, felesége Tanja, fiai Denis 21 
éves a BMW autómechanikusnak 
tanul és Dániel 19 éves, szintén autó-
kerekek restaurálása és egy garázs 
tulajdonos, Róbert, fiatalabb fia 30 
éves, 1.5 tonnás Mazdán árúszállító. 
Minden jól beszélnek magyarul és 
minden szorgalmas, nagyszerû embe-
rek, akár édesapjuk, illetve nagyap-
juk.

Minden évben István haza megy 
úgy hat hónapra. Megismerkedett 
egy tanárnôvel, Magdalénával, aki 
egyenlôre nem tud kijönni, mert a 
családi tulajdont kell felszámolnia. 
István idén május elején látogat haza. 
Látogatásai kiterjednek a trianon 
elôtti Magyarország minden területé-
re, azon kívül Európa más országaira. 
A templomokat, bazilikákat sehol sem 
hagyja ki, a freskók, festmények, 
építészeti stílusok hatása alatt áll. Az 
Adrián Porecson saját telke van, amit 
40 valahány évvel ezelôtt vettek. A 
hegyrôl ahol fekszik, látni Velencét, 
ha tiszta az ég. Nem adja el, --- ott 
vannak a fiai, unokái ---  marad a csa-
ládban.

Hatalák István saját házzal rendel-
kezik (gyerekei úgyszintén), mely 
négy felszínen fekszik területe kb. 
350-400 négyzetméter között van. A 
házat és egyéb tisztasági, fôzési teen-
dôket, ô maga látja el.

Amennyiben Istvánnak az ideje en-
gedi teniszezik, a családban, mindenki 
tud teniszezni.

Szereti a komoly zenét hallgatni, 
legalább 1500 hanglemeze van, szeret 
olvasni.

 Mint mondja ott van mindenütt, 
ahol segítsére van szükség.

---- Sok emberben felmerült a 
kérdés, ezért az illetékes szervektôl 
felvíágosítást kértem afelôl, hogy a 
társadalmi munkákban elôl járó sze-
mélyek, milyen vitézi rangot kapnak. 
A válasz az volt, hogy a Vitézi Rend 
Nemzetvédelmi Tagozatába vannak 
felvéve ---.

Ez a vitézzé avatás mindenképpen 
egy nagy megtiszteltetés és fôleg 
elismerése annak, hogy közöttünk 
milyen kiváló emberek vannak, akik 
munkájukkal a mi közösségünk ügye-
iért fáradnak, családjuk és egyéb te-
endôik mellett. Köszönet nekik és 
Hatalák Istvánnak is, akiben egy 
nagy magyar embert ismerhettünk 
meg. 

10 év múlt el a borzasztó esemény 
után, de István minden nôben felesé-
gét keresi. Hogy valahogy mégis a 
tragédiára, nagy veszteségére vissza-
térô gondolatait eltereljék, abban 
nagy része volt Nt. Dézsi Csabának 
és Csutoros Csaba fôgondnoknak. 
„Nt. Dézsi Csaba felkarolt, fiaimmal, 
unokáimmal elmentem a református 
templomba, mindjárt jobban éreztem 
magam. Borika református volt. 
„István is itt kap megértést, és egy 
olyan miliôbe kerül, ahol mindenki 
gondoskodik, együtt érez, testvérként 
kezeli a másikat.” Segítek, amit tudok 
mondja: harangozók is, de olyan 
nagyon jó közösségi élet folyik ott, 
dolgozunk, de viccelôdésre is van idô. 
Javítottam az ablakokat, renováltuk 
az épületet a konzulátusnál. Buda-
házy Lacival, Csutoros Csabával 
söröztünk, el voltak velem ragadtatva 
mondták: „Pista mester magát az 
Isten vezérelte a Bocskaiba. Köszönet 
érte.”

„A Református gyülekezetnél, mint 
presbiter tevékenykedek. Most is 
építkezünk és renoválunk. Nagy 
tervek vannak folyamatban, melyet 
Nt. Dézsi Csabával és Csutoros 
Istvánnal és a presbitérium többi 
tagjával végzünk.

2014. december 14-én nagy meglepe-
tésben volt részem --- pláne mikor 
olvastam, hogy a Habsburg Otto 
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Kedves Bandi bá’!
Köszönöm szépen a friss számokat! 

Nagyon sajnálom, hogy az erózió a 
Magyar Élet sorsát is megkérdôjelezi. 
Ennyi évtized állhatatos küzdelem 
után! 

Még szerencse, hogy vannak mindig 
áldozatos életû emberek, akik példát 
mutatnak a többségnek.

Ahogy a Ti példátok is hat --- mint a 
felajánlás mutatja.

Mindenesetre kívánom, hogy legyen 
elegendô öntudat a közösség tagjaiban 
(a kormányt is beleértve), hogy meg-
tartsák a lapot! --- Máskülönben mi 
tartja meg ôket?

Szorítok Nektek!
Barátsággal: M. Béla

(Makkai Béla a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem, Történelemtudo-
mányi Doktori Iskola oktatója.)

KELL-E MÉG MAGYAR HETI-
LAP AUSZTRÁLIÁBAN?

Tegyük fel a kérdést úgy, hogy lehet-
e szív nélkül élni?

Mi magyarok nem vagyunk nagy lét-
számú nép itt Ausztráliában. Még csak  
tizedet sem számolhatunk a görögök, 
olaszok, vietnámiak  vagy még más 
újabban is érkezett nemzetiségekkel 
szemben. Kicsi, de értékes nép va-
gyunk. Kicsi, mert jobbról-balról tize-
deltek bennünket az évszázadok során, 
értékes, mert sok szellemi ajándékot 
voltunk képesek adni a világnak az 
évszázadok során. Ez a kicsi nép, érté-
keit kell hogy vigyázza, babusgassa, 
hogy még több kincses útnak alapoz-
hassa  irányát. 

Egy nép csak addig tud maradni egy 
népnek, egy nemzetiségnek, míg tag-
jai tisztelettel, kötelességgel szolgálják 
közösségüket és az ôsapáktól, ôsanyák-
tól örökölt nemzetszeretetet áttáplál-
ják az újabb nemzedékekbe.

Sok-sok ezer magyar ember  szívügye 

A Szerkesztô 
postája

a kárpátmedencei gyökerek istápolása 
úgy a nagyvilágban, mint itt Ausztráli-
ában. Mert ugye az otthon, még több 
mint negyven év távlatából is Magyar-
ország. Így diktálja a lelkünk.  Ezért 
maradunk meg magyaroknak a hatá-
rokon túl is.

Családok vigyazhatják a magyarságot 
valló, magyarságot érzô örökséget  
otthonukban. Kisebb-nagyobb csopor-
tokat is alakíthatnak, de azokbôl idôvel 
kiöregednek, vagy kinônek. Hogy a 
nemzetszeretet lángja ki ne oltódjon, 
ahhoz több kell. Nagyobb összefogás. 
Lelket gyújtó, értelmet tápláló nemzeti 
közélet. Nívósan fogalmazott értékes 
információkat nyújtó hetilap az „ottho-
ni” és ausztráliai magyarság életével 
kapcsolatosan és az azt érintô külü-
gyekrôl. 

Egy ilyen nemzetünket összetartó, 
lelkünket frissítô, szellemünket táp-
láló MAGYAR HETILAP-ra, vagyis a 
MAGYAR ÉLET-re igenis szükségünk 
van. Ez a lap a szíve a magyar  közös-
ségünknek. E lap nélkül megszünne a 
vérkeringése a magyarok közösségi 
életének itt Ausztráliában és több más 
országban is, ahova a lap minden hé-
ten eljut hírt adva rólunk egymásnak 
és a nagyvilágnak.

A MI KICSI, DE ÉRTÉKES 
NÉPÜNK MEGÉRDEMLI 

FENNMARADÁSÁT, 
MAGYARSÁGÁNAK 

MEGÓVÁSÁT AZ 
ÚJ HAZÁBAN IS.

Lucia Boling

Tisztelt, Kedves Csapó Endre,
Öszintén bevallom, a megszólítással 

kissé bajban vagyok, mert azt a tiszte-
letet, melyet a ,,Magyar Élet,, hetilap-
pal történô néhány héttel ezelôtti 
megismerkedésem után kívánok Ön-
nek megadni, egy sablonos és szokásos 
Tisztelt kifejezés semmitmondónak 
tûnhet, s nem tükrözi kellô alázatomat 
szakmai munkássága elôtt. De így 
vagyunk ezzel mindannyian, mikor az 
írott szó oly sokat elmondhat, és néha 
mégis végtelenül kevésnek bizonyul.

Mint ahogy hangozhat a kérdés: Ki 
lehet-e teljes egészében fejezni szóval 
és írással egy édesanya iránt érzett 
szeretetet? Egy pillantás, egy sugárzó 
mosoly, egy szívbôl jövô ölelés még 
ezernyi betû varázslatos mondanivaló-
jával is képes versenybe szállni. Egy 
gyengéd simogatást lehet-e szavakba 
önteni? Még emlékszem én is kislány-
korom esti puszijára, a takarófelleb-
bentôs anyai kéz érintésére.

S így vagyunk ezzel mi magunk is 
újságírók. Szólunk és közlünk az em-
berekhez. Ki itt, ki ott. Egyikünk így, 
másikunk úgy.

De közölni kell, tudatni és beszélni. 
Elmondani mindazt, amit embertársa-
ink hallani szeretnének, vagy amit 
hallaniuk kell.

Egy nagyon bölcs mondattal találkoz-
tam a napokban, melyet egy 5 gyer-
mekes édesanya osztott meg velünk 
egy elôadáson. A gondolatmenetében 
a depressziós és magába roskadt em-
berekrôl beszélt. Azokról, akiket so-
sem hallgatnak meg, akik nem mond-
hatják el vagy nem tudják elmondani 
senkinek nehézségeiket, problémái-
kat.

Pedig a kulcs ott van a társadalomban: 
Meghallgatni! Ennyi lenne a megoldás, 
hogy ne kelljen a fájdalommal és 
veszteséggel egyedül megküzdeni, 
vagy akár egy kudarc terhe alatt egye-
dül roskadni össze. Legyen a probléma 
aprócska vagy éppen ellenkezôleg, 
egetrengetô, nyitott füleket adni a leg-
nagyszerûbb dolog. Bizony könnyebb 
cipelni a zsákot, ha nem egy ember 
vállát nyomja. És ebben a kettôs sze-
reposztásban az a legfelemelôbb, hogy 
a hallgató fél éppúgy épül, mint a ter-
heitôl megszabaduló embertársa.

Jómagam tapasztalom ezt minden 
egyes interjúm során, melyet mezô-
gazdasági havilapunk „Fiatal gazda” 
rovatához készítek.

Azok a beszélgetések, ahol az ifjak 
tele lendülettel és örömmel osztják 

meg életük legfontosabb állomásainak 
momentumait, igazi felüdülést jelent 
számomra.

Tehát ismerem az érzést, milyen ad-
ni, közölni, megragadni lényeget, kie-
melni és szavakba önteni egy-egy 
életmunkát, személyiséget.

Olykor elég csak egyetlen kérdést 
feltenni, amelyre a választ még sosem 
fogalmazta meg a beszélgetôpartner. 
Csendben lenni és átérezni, látni ahogy 
küzd a rá zúduló kavargó gondolatok-
kal, hogyan ragadja magával a soha ki 
nem fejezett mondanivaló megfogal-
mazásának tudata. Számtalanszor ta-
lálkoztam egy-egy végsô szövegel-
lenôrzés során a telefonvonal másik 
oldalán a „szólni nem tudó” csenddel, 
elcsukló hanggal, elismerô szavakkal. 
És igen, ez amiért csinálni kell. Az 
alatt a rövid másfél- két órás beszél-
getés alatt megnyitni AZ EMBERT, 
belelátni, megérteni, s aztán mint egy 
csatornán át, továbbadni ÔT az olva-
sóknak, hogy amit én kaphattam, az 
máshoz is eljuthasson, mások is tanul-
janak, vagy akár okuljanak belôle.

S amiért vettem a bátorságot, és 
„tollat” illetve a technika csodáinak 
szolgálatában, klaviatúrát ragadtam, 
annak egyetlen oka volt: elismerése-
met és tiszteletemet kifejezni Önnek 
és Munkatársainak. Alkotni valami 
maradandót, nem könnyû feladat, de 
szavakkal megsimogatni a kint élô 
nemzetünk leányait és fiait, erre már 
születni kell. Ahogy Ön mondta, attól 
élt és él ma is a lap, hogy a munka 
mellett megannyi áldozattal egy egész 
sorsot, életet szánt ennek a munkának. 

Hiszem, hogy soraim erôt adhatnak 
egy megfáradt kéznek, egy csüggedô 
szívnek. 

Ön, Önök, akik azt a nemes feladatot 
vállalták magukra, hogy megszólítják 
azt a sok ezer embert, akik sokszor 
már annak is örülnek, ha magyar szót 
hallanak, és írásaikkal képesek meg-
szólítani, emlékeztetni honfitársainkat 
a gyökerekre. És bízom benne, hogy 
öröm még a magyar szó a füleknek.

Egyre többször került elém az elmúlt 
idôben a probléma, mily gyorsan vész 
el a magyar nyelv a gyermekként kül-
földre kerülô kicsiknél, még úgy is, 
hogy mindkét szülô magyar ajkú. 

Látom barátnôm kisgyermekeinél, 
ismerôseimnél, hogy a szókincsfejl-
ôdés és bôvülés már a vendégország 
nyelvén történik meg. Az anyanyelv 
helyét így veszi át fokozatosan az új, 
tanult nyelv. 

Jó lenne, ha erre lenne megoldás. 
Most úgy érzem, talán küldetésnek 
kaptam ezt a problémát, s azt is 
tudom, ha ez az akarás nem erôbôl 
az enyém, akkor az utamat vezetni 
fogják.

Magyarország közepén, Kecskemét 
„Hírös” városában élô 40 éves fiatal-
asszonyka vagyok, két csodálatos ka-
masz gyermekkel egy odaadó férj 
oldalán.
Szükség van a Magyar Életre!
Ôszinte tisztelettel kívánok a mun-

kájukhoz további erôt, jó egészséget!

Hornyák Ildikó
Mezôhír újság

Kecskemét

Tisztelt Csapó Endre Úr!
Egy újságcikk kapcsán írom Önnek levelem. A Magyar Élet – Hungarian Life 

2104. szeptember 18. számú újságban olvastam, hogy Budapesten felavatták 
szeptember 5-én Calcuttai Teréz anya szobrát. Mint azt a cikkbôl az olvasó 
megtudta ez a nap a Jótékonyság Világnapja.

Én most szeretnék ezzel kapcsolatban Önnel egy információt megosztani amit 
kevesen tudnak, csupán csak annyit, hogy ez a nap egy civil kezdeményezés 
alapján született. Ezt a napot én teremtettem meg több mint tíz esztendô mun-
kája árán. Többször jártam Indiában és a világ más részein is és azt tapasztaltam, 
hogy emberek sokasága rettenetes nyomorban él, sokaknak még naponta egy 
pohár egészséges víz sem jut. 

Festômûvész vagyok, képeimet „Mentsük meg Földünket” illetve a „Planetáris 
Tudat” gondolatával festem. Ami azt jelenti, tudomásul kellene végre vennünk, 
hogy csak ez az egy bolygó létezik számunkra, itt kellene békében élni és a föld 
energiakészletét ésszerûen felhasználnunk.

Így élhetôbb lenne a világ számunkra és talán tudnánk a segítségre szoruló 
emberekre is jobban odafigyelni. Ezek a gondolatok munkáltak bennem és 
akkor határoztam el, hogy meg kellene teremteni a Jótékonyság Világnapját.
Úgy gondoltam ez a nap nem lehetne más mint Calcuttai Teréz anya 

halálának napja szeptember 5. az Ô karitatív tevékenységét kellene 
tovább folytatni a világban.

2011. áprilisában hazánkban ját ENSZ fôtitkárának a Parlamentben is megem-
lítették ezt a gondolatot, Ô azt válaszolta , Calcuttai Teréz anya olyan örökséget 
hagyott ránk, melynek folytatása indokolt és elôbbre viszi a valódi béke ügyét.

Ezt követôen ezt a napot a Parlament 2011. május 23-án egyhangúlag megsza-
vazta, a szavazásra engem is meghívtak, majd 2012. december 17-én az ENSZ 
Közgyûlése is határozatba foglalta.

Mivel a magyaroknak ez az elsô világnapja és az én nevemhez fûzôdik ezért a 
parlamentben 2013. októberében Mátrai Márta háznagy asszony díszebédet 
adott tiszteletemre. Mivel mûvészetem kapcsán sokszor rendeztem jótékony-
sági kiállítást ezért úgy éreztem Indiában kell nekem elkezdeni ezt a jótékony 
akciót, mely tavaly szeptemberben megtörtént Delhiben sikerrel. Ha elhagyjuk 
ezt a világot, semmit sem viszünk magunkkal, csupán azok a szeretet csomagok 
számítanak melyeket hátrahagytunk a földön. Öröm számomra, hogy ezzel a 
nappal országom és a magyarság jó hírét öregbíthettem a világban.
Köszönöm, hogy meghallgatott. Omnia ad maiorem dei gloriam.

Tisztelettel.
Balogh Jenô festômûvész Szekszárd

Helyesbítés, hiánypótlás
Múlt heti számunkban Juhász 

Géza Átadtuk az emléktáblát címû 
írásában --- a matyó mintával 
díszített (kerettel helyett) kereszt-
tel van írva ---.
Itt köszönné meg Géza, Spurigán 

János és neje Katikának a gulyás-
leves készítést, valamint Hegedûs 
Józsinak a nagyszerû hangtechnikai 
munkát.
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Képesek vagyunk 

olimpia rendezésére
Bár frissíteni kell a budapesti olimpia 

rendezése kapcsán korábban készített 

tanulmány számait, aligha kell attól 

tartani, hogy reálértéken az többe ke-

rülne a korábbi becsléseknél -– jelen-

tette ki lapunknak Szalay-Berzeviczy 
Attila közgazdász, a Budapesti Olim-

piai Mozgalom (BOM) alapítója. A volt 

tôzsdeelnök szerint a játékokra a ma-

gyar fôváros ideális jelölt: Budapest 

ugyanis a legnagyobb és legfejlettebb 

kelet-közép-európai nagyváros, fek-

vése, mérete mellett kultúrája és tö-

megközlekedése is mellette szól.

–-- A 2002-es kormányváltással, majd 
a gazdasági válság miatt az elmúlt 
években lekerült a napirendrôl az 
olimpia magyarországi megrendezé-
sének témája, most azonban a Magyar 
Olimpiai Bizottság azt javasolja, hogy 
rendezzük meg a 2024-es játékokat. 
Összejöhet ez az idôpont?

–-- Komplex feladat a pályázat elké-

szítése és beadása, amire nincs sok 

ideje Budapestnek, legkésôbb szep-

temberig jelentkeznünk kell a 2024-es 

játékok megrendezésére. Természete-

sen alaposan meg kell vizsgálni, hogy 

mik is a realitások. Ugyanakkor Ma-

gyarország már lehet elég erôs ahhoz, 

hogy olimpiát tudjon rendezni. To-

vábbra is az európai átlagot meghaladó 

gazdasági növekedés kell, és fegyel-

mezett költségvetés. Az utóbbi idôk 

nagy olimpiái, Pekingben és Szocsiban, 

gigantomán rendezvénnyé váltak, 

ilyet természetesen egy kétmilliós fô-

város nem tud produkálni.

–-- Szûk egy évtizede annak, hogy 
PwC tanulmányt készített egy buda-
pesti olimpia megrendezésérôl: akkori 
árfolyamon ez több mint ötezer milli-
árd forintba került. Mi kerül ennyibe?

–-- Az olimpiának két nagy költsé-

geleme van. Egyfelôl a kisebbik rész 

az, amely magában foglalja a nyitó- és 

záróünnepélyt, hiányzó sportlétesít-

mények felépítését, a kiadások inté-

zése a szervezetô-bizottságra van bíz-

va. Ez ötszázmilliárd forintból jönne 

ki, amelyhez a NOB, azaz a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság adna egymilliárd 

eurós támogatást, vagyis 310 milliárd 

forintot. A fennmaradó részt belépôje-

gyekbôl, szuvenírek, ajándéktárgyak 

eladásából lehetne elôteremteni. Ezen 

felül van a nagyobbik tétel, amely szá-

mítások szerint 4500-4600 milliárd 

forintot jelentene: komoly infrastruk-

túra-fejlesztésekre kell gondolni. 

Olyan beuhuzásokra -– például hidak, 

utak építése --–, amelyek „itt” marad-

nának, az állami vagyont gyarapítanák 

a késôbbiekben.

–-- Budapestnek csak „olcsó” és gaz-
daságilag megtérülô olimpiába érde-
mes belefognia?

–-- Gyakorlatilag az Agenda 2020 által 

biztosított könnyítések maximális ki-

használásával ez is az irány: azt sze-

retnék nemzetközi szinten is, hogy 

két-négymilliós lélekszámú városok is 

rendezhessenek játékokat. 

--– Miért lenne ideális helyszín Bu-
dapest? --–

 Azért, mert a legnagyobb és leg-

fejlettebb kelet-közép-európai nagy 

város, a fekvése, a mérete mellett a 

kultúrája és a tömegközlekedése is e 

mellett szól. A város földrajzi pozíciója 

önmagáért beszél, kelet-nyugati talál-

kozási pont. Ami ennél is fontosabb, 

hogy 1896-tól, amióta a világban olim-

piát rendeznek, mi, magyarok kiemel-

kedô teljesítményt tudunk felmutatni. 

Ha pedig összevetjük az érmeinket, 

azok sokaságát, fokozatát, a tíz legjobb 

olimpiai nemzet között vagyunk, és 

ebbôl a táborból csak a magyarok nem 

rendeztek még játékokat. A térségbôl 

egyértelmûen a miénk a legnagyobb 

elôny: Budapest sokkal közelebb áll az 

olimpiához, mint Prága vagy Varsó.

–-- Mi lesz, ha Prága és Varsó is pá-
lyázik?

–-- A 2024-es olimpiára a jelentkezési 

határidô szeptember 15., a házigazdá-

ról pedig 2017 nyarán Limában dönt a 

NOB. Amennyiben Prága és Varsó is 

jelentkezne, arról már megjelentek 

volna hírek.

–-- Mivel tudunk kitûnni a közép-
európai régióból?

–-- Azzal, hogy a térség tizennégy 

országa által eddig megszerzett nyári 

olimpiai aranyérmek egyharmadát 

Magyarország produkálta. Többet, 

mint Lengyelország, Csehország, Szlo-

vákia, Horvátország, Szlovénia és 

Ausztria együttvéve. Olyan domináns 

sportjelenléttel, erôs hagyományokkal 

rendelkezünk, hogy például egy kö-

zép-európai „versenyfutásban” aligha 

lenne kérdés, ki a befutó.

Dárdai: Berlinben 
ikon vagyok

Dárdai Pál sokadszorra bizonyította 
szakmai és emberi alkalmasságát ar-
ra, hogy a magyar labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitánya legyen. 
Szerda éjszaka nevezték ki a Hertha 
vezetôedzôjévé, s a csapatot szomba-
ton máris gyôzelemre vezette Mainz-
ban. Ettôl sem szállt a fejébe a dicsô-
ség; nemcsak mondja, bizonyítja is, 
hogy fontosnak tartja a jó kapcsolatot 
a magyar médiával, illetve azon ke-
resztül a szurkolókkal. Hétfôn video-
konferencia keretében válaszolt az új-
ságírók kérdéseire.

---- Melyik volt nehezebb feladat: a 
magyar válogatottat vagy a Herthát 
felrázni néhány nap alatt?

–-- A válogatottal könnyebb dolgom 
volt, hiszen volt idôm felkészülni a fe-
ladatra, megtervezni a teendôket, egy 
egész hét állt a rendelkezésünkre a 
stábbal, hogy a játékosokat megfelelô 
állapotba hozzuk. A Herthánál viszont 
két nap alatt kellett eredményt elérni. 
Alapvetôen nyugodt ember vagyok, 
bízom az elvégzett munkában, most 
mégis kicsit ideges voltam, mert nem 
állíthatom azt, hogy mindenre felké-
szültünk, viszont a jó rajt természete-
sen nagyon fontos.

–-- Mégis, mit tett a csapattal két nap 
alatt?

–-- Elôször is itt is igyekeztem olyan 
stábot kialakítani, amelynek tagjaiban 
maradéktalanul megbízom. Másrészt 
el kell mondanom, az elôdöm, Jos 
Luhukay jó munkát végzett, hiszen a 
meglévô alap nélkül nem lehettünk 
volna eredményesek, két nap alatt 
tényleg szinte lehetetlen csodát tenni. 
Az volt a célom, hogy fizikailag megfe-
lelô állapotba hozzuk a játékosokat, 
tudtam, hogy ha melléteszem a lelki 
részt, abból kisülhet valami.

–-- Képes lesz összeegyeztetni a kapi-
tányi teendôket és a Hertha irányí-
tását?

–-- Úgy gondolom, tavasszal ezzel 
nem lesz probléma. Két mérkôzést 
játszunk, egyet márciusban, úgymond 
UEFA-napon, amelyre, ahogy minden 
klub a játékosait, a Hertha is köteles 
engem elengedni, a másikat pedig az 
idény végén, júniusban. Ha én nem is 
tudok minden részletre odafigyelni, 
megteszik ezt a stábtagok. Higgyék el, 
ez nem udvariasság, rajtuk tényleg 
nagyon sok múlik. Nyilasi Tiborban 
és Szabics Imrében maximálisan 
megbízom, s ugyanilyen munkakap-
csolatnak kell kialakulnia Berlinben is 
Rainer Widmayerrel és a többiekkel. 
Ezzel nem lesz probléma. Ha a válo-
gatott szerez négy pontot, és még 
inkább ha kijut az Európa-bajnokságra, 
s a Hertha is jól szerepel a német baj-
nokságban, akkor még el kell gondol-
kodni. Hiszen az Eb-re fel is kell ké-
szülni, az már tényleg több idôt 
igényel. De bárcsak már ott tartanánk, 
nekem egyelôre tényleg az a legfonto-

sabb feladatom, hogy vasárnapra, a 
Freiburg elleni mérkôzésre a lehetô 
legjobban felkészítsem a Herthát.

–-- A válogatott tervezett februári 
törökországi edzôtáborát a Hertha 
miatt mondta le?

–-- Nem. A légiósokra eleve nem szá-
míthattam, szerencsére több váloga-
tott játékos a télen külföldre igazolt, 
így nagyon lecsökkent azok száma, 
akik jöhetnének, és szerepük is lenne a 
görögök ellen. Csak azért nem utaztam 
volna tíz napra Törökországba az 
MLSZ kontójára, hogy süttessük a ha-
sunkat, és jól érezzük magunkat. Igaz, 
miután kineveztek a Herthánál, ennek 
az elméleti esélye is elveszett.

–-- Kettôs szerepkörben hogyan 
készíti fel a válogatott a görögök elleni 
március 29-ei Eb-selejtezôre?

–-- A munkát azzal kell kezdeni, hogy 
a labdarúgókat egyenként fel kell ké-
szíteni a feladatukra. Információt kell 
gyûjteni az ellenfél játékosairól, kinek 
ki lehet a közvetlen embere, hogy le-
hetôleg senki ne kerüljön váratlan 
helyzetbe.

–-- Hogyan fogadták Berlinben a 
sikerét? --– Épp ma reggel a kukás 
külön bejött gratulálni.

–-- Ha kikapnak, akkor pedig nem 
viszi el a szemetet? --– Nem, ez nem 
így mûködik, az én megítélésem sem 
változik szélsôségesen. Berlinben ikon 
vagyok. Nem azért, ahogy futballoz-
tam, s nem is azért, mert nyertünk 
Mainzban, hanem mert becsülik, 
ahogy élek. Tudják, hogy becsületes, 
kiszámítható vagyok, elvégzem a 
munkámat, és minden idegszálammal 
azon vagyok, hogy a Hertha minél 
jobban szerepeljen.

– S hogyan éli meg a hirtelen támadt 
népszerûséget?

--– Tudom a helyén kezelni. Nyilván 
ez a szerep számomra újdonság, de 
végtére ugyanazt kell nyújtanom, 
mint eddig. Képes vagyok kezelni a 
labdarúgással kapcsolatos kihívásokat, 
hiszen a futball az életem, szinte bele-
születtem ebbe a világba. Nekem az is 
természetes volt, hogy kisgyerekként 
tizenötezer nézô van Pécsett, édesa-
pám a csapat edzôje, én pedig szünet-
ben labdaszedôként felmegyek a pá-
lyára passzolgatni, kapura lôni. 
Játékosként is végig tudtam, mi a dol-
gom, ugyanerre készülök edzôként is. 
Sokan kérdezték már tôlem, hogyan 
éreztem magam, amikor Bukarestben 
kivonultunk a meccsre. Ôszinte leszek: 
nyugodt voltam, élveztem a miliôt, 
mert tudtam, hogy felkészültünk, el-
végeztük azt a munkát, amit kellett. 
Mainzban nem lehettem ebben telje-
sen biztos, ám most egy teljes hetem 
van a Freiburg elleni mérkôzésre. Ha 
a Jóisten megsegít, és ez a mérkôzés is 
jól sikerül, akkor nyugodtan dolgozha-
tok tovább. Ám semmi esetre sem 
leszek más ember attól, hogy most 
már nem csupán a magyar válogatott 
szövetségi kapitánya vagyok, hanem a 
Hertha vezetôedzôje is. Az U15-ös csa-
patom bizonyítványosztásán például 
ugyanúgy ott leszek, s egyesével elbe-
szélgetek a gyerekekkel és a szülôk-
kel.

–-- Égetô gond a magyar futballban, 
hogy kevés a külföldön, az NBI-nél 
erôsebb bajnokságban szereplô játé-
kosunk. A Hertha edzôjeként segíthet 
a magyar futballistáknak? Van-e eset-
leg kiszemeltje, akit szívesen látna a 
Herthában, vagy ellenkezôleg, szóba 
sem jöhet, hogy magyar labdarúgót 
ajánljon a klub vezetôinek figyelmé-
be? --– Hosszú távon lehet ilyen 
hozadéka is a szerepemnek, de ehhez 

természetesen a Herthának jól kell 
szerepelnie. Ám nem vagyok játékos-
ügynök, ezt a menedzserek is jól tud-
ják, ezért egyikük sem hívott fel az 
elmúlt hónapokban semmilyen kérés-
sel. A magyar játékosoknak tudniuk 
kell, hogy csak az NB I-ben nyújtott 
teljesítménnyel nehéz feltûnni. A vá-
logatottban, illetve a nemzetközi kupa-
meccseken hívhatja fel magára min-
denki a figyelmet.

–- Gondolkozott már azon, hogy a 
kortársai közül miért éppen ön emel-
kedett ki, jutott ilyen magasra? --– Ami 
a játékos-pályafutásomat illeti, hadd 
beszéljek többes számban. Talán nem 
véletlen, hogy mellettem Király Gá-
bor, Lisztes Krisztián és Fehér Csa-
ba futott be karriert. Bennünk volt 
meg az az elszántság, hogy nem adjuk 
fel. A többiek is kijutottak külföldre, 
de vissza is tértek. Az akarat nagyon 
fontos, valószínû, hogy ebben nagy 
szerepe van a genetikának, és én jó 
géneket örököltem. Edzôként nagyon 
fontos, hogy életünk végéig tanulni 
kell. Én semmit sem fogok eltitkolni a 
magyar kollégák elôl, mindent elmon-
dok nekik, mindent megosztok velük. 
Ha eljutnak az én szintemre, az csak 
nekem jó, és persze a magyar labdarú-
gásnak, mert arra késztetnek, hogy 
még jobb legyek. Erre törekszem, ám 
emberként nem fogok megváltozni, 
ezt ígérhetem.

Nem ôrül az MLSZ 
Dárdai kettôs 

megbízatásának
Nem tûnt tökéletes választásnak- 

mondta Dárdai Pál kinevezésére 

Vági Márton, aki nem örül a kapitány 

kettôs terhelésének Azt is elárulta, 

kevesebb magyar meccs lesz a tévé-

ben, hogy többen menjenek ki a stadio-

nokba.

Vági Márton, a Magyar Labdarúgó 

Szövetség fôtitkára adott érdekes nyi-

latkozatot InfoRádió Aréna c. mûsorá-

ban --- írja a csakfoci.hu. Több aktuális 

kérdést is érintett a magyar labdarú-

gással kapcsolatban. A fôtitkár el-

mondta, kevesebb magyar meccset 

szeretnének a tévében. „Aki ugyanis 

meg akarja nézni a mérkôzést, és vá-

laszthat a tévé és aközözött, hogy ki-

megy-e, az inkább otthon marad. Az 

élô mérkôzéseknek sokkal nagyobb a 

varázsa, amelyhez 2017-re az összes 

stadionba kulturált körülményeket fo-

gunk teremteni” --- érvelt Vági

A fôtitkár Dárdai kinevezésérôl is 

beszélt, elmondása szerint a szövetség 

nem örül annak, hogy Dárdain kettôs 

felelôsség van. „Pengeélen játszunk, 

ezt el kell ismerni. Az biztos, hogy 

azért választotta az elnökség Dárdait, 

mert nem volt sok alternatíva. Nem 

tûnt tökéletes választásnak, még úgy 

sem, hogy nem volt a Herthához kine-

vezve”. Vági hozzátette, még ma sem 

teljesen biztosak döntésük helyességé-

ben.

A fôtitkár más témákról is nyilat-

kozott, így kiderült, hogy szerinte az 

NB1-ben nem olyan rossz a külföldi és 

hazai játékosok aránya, illetve azt is 

elmondta, szerinte miért nem nyilvá-

nosak Magyarországon az átigazolási 

összegek. „A játékosok félnek, félnek 
attól, hogy azt mondják, te ilyen olcsó 
vagy, vagy hogy nem éred meg ennek 
a tizedét sem” ---- mondta Vági a 

témában

Csatárként oktatott 
a 36 éves kapus

A labdarúgó NB I tavaszi szezony-
nyitóján a három kapussal felálló Nyí-
regyháza 1-1-es döntetlent ért el Pak-
son. Az egyik oldalról bravúr, a 
másikról ciki.

Nem kamuzott a Nyíregyháza és an-
nak vezetôedzôje, Mátyus János, 
amikor a mérkôzés elôtt a kínjait ecse-
telte. A Szparinak tizennégy hadra 
fogható embere volt, ebbôl három ka-
pus: Balogh János, Ovszijenko Vo-
lodimir és Hrabina Alex. Elôbbi kez-
dett a kapuban, a második, a 36 éves, 
ungvári születés, már magyar állam-
polgárságú Ovszijenko csatárként ke-
rült a kezdôbe, Hrabina pedig kispados 
volt.

Vági hamar, már a 15. percben meg-
szerezte a vezetést a hazaiaknak, ami 
után gyors vendégösszeomlásra lehe-
tett számítani. Nem ez történt, a Nyí-
regyháza három perc múlva szöglet-
bôl, Törtei révén egyenlített. A Paks 
nem tudott döntô mezônyfölénybe ke-
rülni, ami jelentôs részben éppen 
Ovszijenko érdeme volt, aki cseppet 
sem lógott ki a csapatából, sôt a 60. 
percben gólt is szerezhetett volna, 
csak kevéssel fejelt mellé! Igaz, mi-
ként elárulta, nem szokatlan neki ez a 
szerepkör, gyakran edzéseken is táma-
dóként száll be. A többi mezônyjátékos 
mégis elgondolkodhat a saját teljesít-
ményén.

Mátyus János a 93. percben a poén 
kedvéért Hrabinát is pályára küldte. 
Az elmúlt napokban mindenki a Nyí-
regyháza kínjával foglalkozott, pedig a 
Paksot a látottak alapján jobban meg-
viselte, hogy a télen eladta Eppel 
Mártont, Fiola Attilát és Kovács 
Gábort, a helyükre igazolt Balázs 
Zsolt és Rodenbücher István pedig 
nem léphetett pályára.

„Döbbenten állok, be kell vallanom, 
egyoldalú meccsre számítottam, de a 
fiúk hôsies küzdelme pontot ért. Szá-
momra ez még nagyobb csoda, mint 
amikor a Pápával legyôztük a Fradit. 
Ovszijenko Volodimir nagyon hasz-
nosan, harcosan játszott mezônyben, 
döntô része volt a sikerben. Nagyon 
fontos egy pontot szereztünk, és meg-
dolgoztunk érte” --– értékelte a talál-
kozót Mátyus János. Megkockáztatjuk, 
a folytatásban a Nyíregyháza fölfelé, a 
Paks viszont lefelé indul el.



   14. oldal                                                      MAGYAR ÉLET                                             2015. március 5. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Mexikó, 2. A balgaság dicsé-
rete, 3. Az olyan feudális birtokot, 
amellyel a tulajdonosa szabadon ren-
delkezett, 4. Az Indiai-óceáné, 5. A 
vörös és fekete, Stendhal regénye, 6. 
A fülemüléé, 7. Bercsényi László, 
gróf Bercsényi Miklós fia, 8. Koati-
nak 9. a Ványa bácsi címût, 10. Ge-
orges Simenon.

E heti kérdéseink:
1.Melyik neves reneszánsz mûvész 

tanítványa volt Leonardo da Vinci?
2. Milyen fegyvernemei vannak a 

vívásnak az olimpiákon?
3. Milyen fegyvernemei vannak a 

vívásnak az olimpiákon?
4. Mit neveztek az ókorban Herkules 

oszlopainak?
5. Ki találta fel a kônyomtatást 

(litográfiát)?
6. Mi a neve Bródy Sándor A dada c. 

színmûve címszereplôjének?
7. Melyik pénzt nevezik a szlengben 

bélásnak?
8. Mi volt a neve Szép Heléna férjének?
9. Melyik kémiai elem a második a 

periódusben?
10. Melyik ország szimbóluma a 

bogáncs?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...Másnapos @ üzenetek:
Jajaja itt is nagyon durva a buli...épp 

az elöbb hánytam tarkón valakit... 
szerencsére nem látták h ki volt ..és 
most mindenki engem keres..köztük 
vagyok én is:

@@@
Lesz@rom, hogy hol vagyok, gyere 

értem!!!
@@@

Reggel nagy para volt. Nem tudtam 
hol vagyok. Nem barátnônél, nem ha-
veroknál. Aztán rájöttem, hogy fordít-
va fekszem az ágyamban..

@@@
Állítólag a balesetirôl kifelé megkér-

tem a nôvérkét csomagoljon nekem 
egy kis morfiumot.

@@@
Reggel 8kor a rendôrség keltett fel 

azzal, hogy én libát loptam... Azt hit-
tem félreértés, de kis idô múlva beug-
rott, hogy mégsem...

@@@
Utolsó képem a tegnap estébôl hogy 

bemegyek egy boltba piát venni...reg-
gel 140 rugóval a zsebembe ébredtem   
Segítsetek lehet köröznek !

@@@
A csaj azt mondta szakítsunk, de én 

nem is ismerem..
@@@

Te emlékszel miért vittük föl a 10-re 
a tuját és a két téglát?

@@@
Hamarabb néztem meg a gyûrûsujját 

mint a mellét. Öregszem...
@@@

„Most ébredtem, nemtom hol vagyok. 
Asszem elloptam egy fûnyírot. Ti mer-
re?” 

„Gyere be a házba aztán majd megbe-
széljük.”

@@@
Nem érek oda! Z-vel vok balesetin, 

mamus protkóját ragasztotta a szeme 
fölé, de nem jött le, most meg a hígító 
csípi a szemét. A papagáj sincs még 
meg,ha látod szólj! Puszi.

@@@
Végtagonként egy ember vitt haza, 

miközben brekegtem, mert békának 
képzeltem magam. Jó buli volt.

@@@
Köszönöm az éjszakai szerenádot, 

anyámék meg a szomszédok üzenik, 
hogy örülnek, hogy ennyire el vagy 
ájulva a szexuális képességeimtôl, de 
ha lehet, a következô pár évtizedben 
ne itthon randizzunk. Ui: Én is szeret-
lek.

@@@
Valaki megosztaná velem, hogy mi 

történt az elmúlt 4 napban???
@@@

Reggel anyád kocsijában ébredtem. 
Ötletek?

@@@
Szia! Kerestelek tegnap a buliban. 

Megtaláltalak?
@@@

„Rohadt szarul vagyok, olyan jó len-
ne, ha itt lennél” --- totál részeg pasim-
tól, aki mellettem feküdt az ágyban.

@@@
„Azt hiszem jól sikerült a tegnapi bu-

li. Semmire sem emlékszem és egy 
pályaudvaron vagyok ahol fôleg né-
metül beszélnek. Lehet hétfôn nem 
megyek be melózni”

„A hétfôi meló miatt ne aggódj, ma 
kedd van. Már a rendôrség is keres, 
anyádék büszkék lesznek rád Amúgy 
hol a répában vagy?”

@@@
A kollégium örömei: most faragtam 

felespoharat egy krumpliból.
@@@

Elaludtam a vonaton. Itt ülök egy 

Egy taxis mesélte......

Az utolsó út
„Taxis vagyok. Egyik éjjel megérkez-

tem a megadott címre és dudáltam. 
Néhány perc várakozás után megint 
megnyomtam a dudát. Ez volt aznapra 
az utolsó fuvarom, úgyhogy már azon 
voltam, hogy inkább hazaindulok. De 
aztán mégis kiszálltam, elsétáltam az 
ajtóig és becsöngettem.

--- Egy pillanat! --- válaszolt egy 
törékeny, idôs hang odabentrôl. Kis-
vártatva kinyílt az ajtó. Kilencvenéves-
forma, aprócska asszony állt elôttem. 
Kartonruhát viselt és kis kalapot. Úgy 
nézett ki, mintha egy régi, fekete-
fehér filmbôl lépett volna ki. Mellette 
egy kis bôrönd pihent. Körülnéztem. A 
bútorokat fehér lepedôkkel terítették 
le. A sarokban egy kartondoboz árvál-
kodott, mindenfélével teletömve.

 --- Kivinné a bôröndömet a kocsihoz? 
Szeretnék néhány percre egyedül 
maradni. Aztán, ha Ön is úgy gondolja, 
visszajöhetne értem, hogy lekísérjen 
az autójáig. Nem vagyok valami jó 
erôben.

Miután beraktam a bôröndöt a cso-
magtartóba és visszaértem, belém ka-
rolt. Lassan, nagyon lassan odasétál-
tunk a taximhoz. Közben végig a ked-
vességemért hálálkodott.

--- Semmiség --- feleltem. Minden 
utasommal úgy bánok, ahogyan más-
tól is elvárnám, hogy az édesanyámmal 
bánjon.

--- Milyen jó fiú maga! --- mondta, 
ahogy beült a hátsó ülésre. Odaadta a 
címet, aztán megkérdezte: Mehetnénk 
esetleg a belvároson keresztül?

--- Nem az a legrövidebb út --- vágtam 
rá gyorsan.

--- Ó, azt egyáltalán nem bánom --- 
mondta. --- Egy hospice-házba tartok.

Belenéztem a visszapillantó tükörbe. 
A szemeiben könnycseppek csillog-
tak.

--- Nincs már családom. Mindenki 
meghalt. --- Nagyon csendesen beszélt. 
--- A doktor úr szerint nekem sincs túl 
sok hátra.

Csendben a mûszerfalhoz nyúltam és 

kikapcsoltam az órát.
--- Mit szeretne, merre menjünk?
A következô két órában bebarangol-

tuk a várost.
Megmutatta nekem azt az épületet, 

ahol réges-régen liftes kisasszonyként 
dolgozott. Aztán elmentünk abba a vá-
rosrészbe, ahová új házasként a férjé-
vel költöztek. Egy picit megálltunk 
egy bútorraktár elôtt. Azt mondta, 
lány korában az még bálterem volt, és 
a többiekkel odajártak táncolni.

Néha megkért, hogy álljak meg egy-
egy sarkon vagy egy épület elôtt. Nem 
mondott semmit, csak maga elé ré-
vedt.

Ahogy a hajnal elsô sugarai megjelen-
tek a horizonton, azt mondta:

--- Most már mehetünk. Elfáradtam.
Szótlanul haladtunk a megadott 

címig.
Két alkalmazott jelent meg, ahogy 

megérkeztünk az ajtó elé. Profi udva-
riassággal segítették. Kinyitottam a 
csomagtartót, és elvittem a bôröndöt 
az ajtóig. Az utasomat már beültették 
egy kerekesszékbe.

--- Mennyivel tartozom? --- kérdezte 
és benyúlt a retiküljébe a pénztárcájá-
ért.

--- Semmivel --- feleltem.
--- Magának is meg kell élnie valami-

bôl --- mondta.
--- Vannak más utasaim is --- szerel-

tem le.
Aztán, egy hirtelen ötlettôl vezérelve 

lehajoltam és megöleltem. Meglepô 
erôvel szorított magához.

--- Nagy örömöt okozott egy kis öreg-
asszonynak --- mondta végül. --- Kö-
szönöm.

Megszorítottam mindkét kezét és 
visszasétáltam a kocsihoz. Hallottam, 
ahogy mögöttem becsukódik a ház 
ajtaja.

Egy életre zárták rá az ajtót. Aznap 
csak vezettem, céltalanul. Nem vittem 
utasokat. Nem volt kedvem beszél-
getni. Egyre csak az járt az eszemben, 
mi lett volna, ha az asszony egy dühös 
sofôrt fog ki? Vagy valakit, aki türel-
metlen? Vagy mi lett volna, ha én ma-
gam vagyok türelmetlen és elhajtok 
kopogás nélkül?

Lassan megértettem, hogy egész éle-
temben nem tettem még fontosabb 
dolgot, mint elôzô éjszaka.

Egész életünkben a nagy dolgokra 
várunk.

És a nagy dolgok néha meglepô álru-
hában érkeznek: úgy vannak csoma-
golva, hogy aki nem figyel, az észre 
sem veszi, mennyire fontos lehetôsé-
get mulasztott el...”

A nyelvtanulás 
fontossága

Helmuth Kohl (Németország hatal-
mas termetû kancellárja) semmilyen 
idegen nyelven nem beszélt, csak 
anyanyelvén. Ezért minden nemzet-
közi rendezvényen, a szervezôknek 
komoly gondot jelentett, hogy kit ül-
tessenek mellé. Ebbôl következôen, 
rendszeresen, képtelen asztaltársaság 
gyûlt össze körülötte.

Egyszer egy gazdasági világkonferen-
cián egy alacsony, fiatal, fekete férfit 
ültettek mellé, aki rangban kb. ott volt, 
mint ô. Valami afrikai országnak volt a 
miniszterelnöke. Tartott a vacsora, 
Kohlt (aki nem tudott a szervezôk 
ilyen irányú erôfeszítéseirôl) már na-
gyon feszélyezte a hallgatás, úgyhogy 
odafordult a szomszédjához, és meg-
kérdezte: „Hamham gut?” Mire a kis 
fekete bólintott és azt mondta, hogy 
„Gut”. Kicsit késôbb Kohl megint 

megkérdezte, amikor már az italokat 
is felszolgálták: „Glutygluty gut?” --- 
„Gut.” --- mondta megint az asztal-
szomszéd. Nemsokára rá, a kis feketét 
felkérték, hogy tartsa meg az elôa-
dását a nemzetközi gazdaság új prob-
lémáiról, különös tekintettel Európa és 
Afrika viszonyára. Erre a kis fekete 
férfi másfél órát beszélt a makrogazda-
sági mutatókról, akcentus nélküli 
hockdeutschban. Megtapsolták, visz-
szament az asztalhoz, és megkérdezte 
Kohlt: „Blabla gut?”

A románok 
állítják, 

nincsenek 
székely ízek

Árucímkéinek kicserélésére köte-
lezett a román fogyasztóvédelmi hiva-
tal egy hentesárut forgalmazó céget, 
mely a címkékre azt is ráírta, hogy 
„székely ízek” --– közölte a Krónika 
címû erdélyi magyar napilap.

A cikk idézte a Kovászna Megyei 
Fogyasztóvédelmi hivatal közlemé-
nyét, mely kihágásnak tekintette, 
hogy egy székelyudvarhelyi cég hen-
tesáruit „székely ízek” felirattal for-
galmazta. A cég ellen ---- melynek 
üzletében lejárt szavatosságú árut is 
találtak --- 2000 lejes (140 ezer forint) 
bírságot rótt ki a hatóság.
Mircea Diacon fôfelügyelô, a fo-

gyasztóvédelmi hivatal vezetôje a ma-
rosvásárhelyi rádió érdeklôdésére ki-
fejtette, hogy nem léteznek „székely” 
ízek, egy élelmiszer édes, keserû vagy 
savanyú lehet. Arra a kérdésre, hogy 
egy termék jelmondataként sem hasz-
nálható-e a székelyekre vonatkozó 
megnevezés, Mircea Diacon kifejtette: 
„manapság egyre képtelenebb helye-
ken használják a székely megnevezést, 
lehet, hogy majd megjelenik a székely 
WC, vagy székely temetô is. Élelmi-
szereken nem helyénvaló a széke-
lyekre vonatkozó hivatkozás használa-
ta” --- jelentette ki a fogyasztóvédelmi 
hivatal vezetôje.

Mircea Diacon az MTI-nek úgy pon-
tosította nyilatkozatát, hogy a bírságot 
a lejárt szavatosságú áru miatt rótták 
ki. A címkék esetében a feliratok ki-
cserélésére szólították fel a hentesáruk 
készítôjét és forgalmazóját, amit ez 
meg is tett. 

„Ön, gondolom, kóstolt már székelyt, 
és tudja, hogy milyen a székely íz” - 
jelentette ki a fogyasztóvédelmi hiva-
tal vezetôje. Mircea Diacon nem kí-
vánt reagálni arra, hogy az egyik 
áruházlánc viszont „román ízek” feli-
ratú termékcsaládot forgalmaz.
Mózes István, a megbírságolt cég 

vezetôje az MTI-nek elmondta, évek 
óta szerepel románul is, magyarul is 
termékeik címkéjén a „székely ízek” 
felirat. Hozzátette, hogy a fogyasztóvé-
delmi hivatal képviselôi többször is 
jártak a kézdivásárhelyi üzletükben, 
ahol elôbb ezt kifogásolták, majd egy 
alaposabb vizsgálat során találtak az 
üzletben egy lejárt szavatosságú ter-
méket is, mely az elárusító figyelmet-
lensége folytán maradt a polcon. Vé-
gül erre hivatkozva rótták ki a 
bírságot.

Mózes István szerint egyértelmû, 
hogy a termékeik címkéjén szereplô 
„székely” szócska váltotta ki a hatóság 
fellépését, de hozzátette, úgy döntött, 
nem dacol a hatósággal, inkább újra-
címkézi a termékeit, és kihagyja a 
székely ízekre utaló feliratot.

megállóban. A helyiek azt mondják 
hogy ez Észak-Szlovákia. Nem hiszek 
nekik. Nem akarok!

@@@
Hülye 5let volt tôled, hogy a lépcsô-

házban síeltél, de az ajtót nyitó nénit, 
akit elütöttél, a mentôsök a diliosz-
tályra vitték. Nem hittek neki a cser-
benhagyásos síelôrôl..

* * *
Kiss úr egy hatalmas rózsacsokorral 

állít be a kórházba, ahol a felesége épp 
egy gyermeknek adott életet. Örömit-
tasan felesége nyakába borul.

Ezalatt a nôverke elsiet, hogy behozza 
nekik a babát. 

Azonban amint Kiss úr meglátja a 
gyermeket, elfehéredik:

--- De hát ez fekete!
--- Ne ijedj meg! --- kiáltja az asszony. 

--- Nem úgy van, ahogy esetleg gon-
dolod! Egyszerûen túl kevés volt a 
tejem, hogy megetessem a bébit, ezért 
mellém adtak egy fekete dadát, hogy ô 
etesse meg a kicsit. És ennek most ez a 
hatása, amit látsz. De majd idôvel 
megoldódik a dolog...

Amint hazaérnek, leül Kiss úr, hogy 
édesanyjának is elújságolja a nagy 
örömhírt:

„Anyám, épp most jövünk a kórház-
ból. Végre, 8 év után utódunk született. 
Csak tudod, anyám, Annának nem volt 
elég teje, hogy a kicsit megetesse, 
ezért a kórház egy színesbôrû nôt 
adott mellé dadának --- és ez kihatott a 
gyerekre. Egészen fekete lett. De 
majd idôvel megoldódik a dolog...”

„Kedves fiam!” --- válaszolja az anyja. 
„Engem is hatalmas örömmel tölt el, 
hogy végre van egy gyermeketek. 
Ami a dadás dolgot illeti, arra csak azt 
mondhatom, hogy velem is hasonló 
történt, amikor téged a világra hoz-
talak. Mivel nem volt elég tejem, de 
volt egy tehenünk, annak a tôgyebôl 
szívtad aztán ki a tejet. 

Azóta te vagy a világ legnagyobb 
marhája.”

* * *
A szoknyavadász így szól legújabb 

barátnôjéhez:
--- Olvasni tudok a szemedbôl!
--- És mit olvasol ki belôle?
--- Azt, hogy minden vágyad az, hogy 

elvegyelek feleségül.
--- Analfabéta!

* * *
Boldogan él az ifjú pár addig, míg az 

asszonykát hivatása néhány hétre kül-
földre nem vezérli. A gondos feleség 
mindent összeír a férjének, és min-
denhová kis üzeneteket rak. „Mielôtt 
elmész hazulról, zárd el a mosógépet! 
A mûszálas holmit ne forró vasalóval 
vasald!” --- és így tovább. Egy este a 
férj kiveszi estélyi öltönyét a szek-
rénybôl. Azon is ott egy gombostûvel 
rögzített üzenet: „Piszok alak! Hová 
készülsz?”

* * *
Egy falusi család bekeveredik egy 

bp-i szállodába. Míg az asszony a gyö-
nyörû fényeket bámulja, addig apa és 
fia sétálgatnak, míg egy ajtóhoz nem 
érnek, ami fölött számok vannak. Arra 
jön egy rút öregasszony, belép az aj-
tón, az becsukódik, majd a két férfi 
csak a számokat látja az ajtó felett: 1...
2...3...4...5...4...3...2...1...0, majd az ajtó 
kinyílik, és egy szép fiatal nô lép ki. 
Megszólal a fiú:

--- Fater! Láttad ezt?
--- Ja! Fiam, most rohanj anyádért, 

aztán majd berakjuk ide!
* * *



00:45 Isten kezében  
01:10 Híradó 
01:45 Sporthírek 
01:50 Heti Hírmondó  
02:20 Himnusz  
02:20 Ízőrzők Tihany
02:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  A XIX. 
századi magyar írók eddig 
ismeretlen irodalmi portréi.
03:20 A főfelügyelő (The 
Inspector General, 1949)  
Amerikai játékfilm  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar filmfesztivál
05:25 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel  
09:05 Kárpát expressz  
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE   
10:40 Família Kft. (1994)  
124/115.: Nagyon Ádám. 
Magyar tévéfilmsorozat   
11:05 Ridikül 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor
14:55 Engedjétek 
hozzám…   
15:05 Így szól az Úr!   
15:10 Evangélikus ifjúsági 
műsor  
15:20 Évszakok Balázs 
Fecóval  
16:15 Család-barát  
17:45 Mária út (2013) 3/1.: 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat   
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró Al-Duna - 
Kilépés a Vaskapun
20:00 Bercsényi huszárok 
(1939)  Magyar játékfilm   
Rendezte: Szlatinay Sán-
dor. Szereplők: Csortos 
Gyula (Bagodi Gábor), 
Makay Margit (Özvegy 
báró Lichtenstein Félixné), 
Mihályfi Béla (Széplaky 
ezredes), Szeleczky Zita 
(Lichtenstein Éva), Vasza-
ry Piri (Clementine, neve-
lőnő) Mindenki tudja, 
hogy a huszárkapitányok 
bizony szilaj emberek. 
Nem volt ez másként 
Bagodi Gábor esetében 
sem, aki messzeföldre 
híres volt mulatozásairól. 
Nem is csoda, hogy a 
felesége elhagyta egy ilyen 
többnapos mulatozás után. 
21:15 Kártyavár (1967)  
Magyar játékfilm   Ren-
dezte: Hintsch György. 
Szereplők: Bodrogi Gyula 
(Czakó Péter), Drahota 
Andrea (Dóra), Gobbi 
Hilda (Tóthné), Inke Lász-
ló (Zorg, gyógysze-rész), 
Kállai Ferenc (Zizi férje), 
Kálmán György (Barta 
György), Latinovits Zoltán 
(Dr. Bán), Makay Margit 
(Radics Olga), Páger Antal 
(Puckner), Törőcsik Mari 
(Koller Éva), Pécsi Sándor 
(Hajóskapitány), Ruttkai 
Éva. Barta nyomozó Kel-
ler professzor meggyilko-
lása ügyében nyomoz. A 
Keller-villában tetten éri 
Pukner professzort, Keller 
közvetlen  munkatársát, 
amint  Keller iratai között 
kutat. 
22:40 Nótacsokor 
23:00 Kívánságkosár  
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00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:30 Sporthírek 
01:35 Himnusz  
01:40 Mesélj nekem!  
01:50 Térkép 
02:20 Margarétás dal 
(1989)  2/2.: Magyar tévé-
filmsorozat  Rendezte: Mi-
hályfy Sándor. Szereplők: 
Nagy-Kálózy Eszter (Na-
tasa), Dörner György, Rác-
kevei Anna, Andai Györ-
gyi, Áts Gyula, Gévai Ré-
ka, Ujlaki Dénes
03:30 Ízőrzők Gyenesdiás
04:00 Tűzvonalban 
Tisztáldozat
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők Az 
első magyar országos 
múzeum
05:25 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel  
09:00 Duna World News  
09:05 Kárpát expressz   
09:35 Gazdakör 
09:45 Kultikon   
10:00 Az ESTE   
10:35 Duna World News  
10:40 Família Kft. (1994) 
124/116.: Szép és a szörny. 
Magyar tévéfilmsorozat 
11:05 Ridikül 
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli 
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor  Miklós-
sy József, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László, Dió-
szegi Irén, Puka Károly és 
zenekara
14:55 Élő egyház  Hírek, 
tudósítások a Kárpát-me-
dence és a nagyvilág val-
lási eseményeiről.
15:20 Rocklexikon Charlie 
(Horváth Károly)
16:15 Család-barát  
17:45 Mária út (2013)  
3/2.: Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat . A Mária 
út - hasonlóan az El Cami-
nóhoz - egy Közép-Euró-
pán átívelő, Mária-kegy-
helyeket érintő zarándok- 
és turistaút-hálózat, me-
lynek kelet-nyugati tenge-
ye az osztrák Mariazelltől 
az erdélyi Csíksomlyóig 
vezet. Budapesti szakasza 
érinti a Bazilikát is 
18:40 Kultikon   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Csallóköz
20:00 Önök kérték 
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Petrás Mária interjú  
22:20 Ez egy ilyen falu… 
(2014) Magyar dokument-
umfilm; Rendezte: Laka-
tos Iván. Van egy Makkos-
hotyka nevű falu Magyar-
országon, ahol több száz 
éve békésen él egymás 
mellett a cigány és nem 
cigány lakosság. Igaz, 
hogy egy kis faluról be-
szélünk, de lakói szeretettel 
és egymás munkájának, 
egyéniségének tiszteletével 
néznek egymásra. Több 
mint ötven vegyes házas-
ság is van a kb. 900 főnyi 
lakosságon belül. Segítik 
egymást a munkában, a 
magánéletben, a gondol-
kodásban. Ritka az ilyen 
hely. Ez egy ilyen falu…
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News   
01:00 Híradó 
01:30 Sporthírek 
01:35 Himnusz  
01:40 Mesélj nekem!  Az 
öreg ház (Andersen)
02:05 Térkép  
02:35 A templomos lova-
gok kincse (1991) Az út-
jelző pallos. Magyar tévé-
filmsorozat . Rendezte: 
Daniel Moosmann. Sze-
replők: Bertolini Marc, 
Bullus Annika, Colin 
Bethisy, Francois-Régis 
Marchasson, Guy di Rigo, 
Hawtrey Nicolas, Jean 
Marc, Joe Sheridan, Ma-
rius Meou, Pater Jacques, 
Rebecca Cotinaut
03:00 A templomos lova-
gok kincse: Veszélyes ma-
nőverek. Magyar tévéfilm-
sorozat   
03:30 Ízőrzők: Deszk. Sze-
gedtől 10 kilométerre fek-
szik Deszk, ez a szerbek 
által is lakott nemzetiségi 
település. A hagyományos 
szerb ételek közül megis-
merhetjük a gibanicát, a 
cserépedényben, nyílt 
tűzön készített, roston sült 
hússal tálalt mutykalicát, a 
pjeszkavicát és a hússal 
töltött pitát, de láthatjuk, 
hogyan készül a tarajos 
kakasherepörkölt, a 
báránysült és a szezám-
magos kifli is.
04:00 Tűzvonalban (2008) 
Vihar előtt. Magyar tévé-
filmsorozat   
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar rajzfilmek. 
Magyar ismeretterjesztő 
05:20 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetések-
kel  
09:00 Duna World News  
09:05 Kárpát expressz  
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:35 Duna World News 
10:40 Família Kft. (1994)  
124/118.: Szerelem rózsát 
terem. Magyar tévéfilm-
sorozat   
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25  Katolikus Krónika   
14:55 Életművész (2013) 
Trill Zsolt
15:50 Család-barát  
17:20 Kultikon  
17:45 Kosárlabda 
közvetítés - Kosárlabda 
Női Magyar Kupa. Élő 
közvetítés
20:00 Híradó 
20:30 Barangolások öt 
kontinensen: Versenyfutás 
Afrikáért
21:05 Szenes Turné 8/3. 
21:55 Ybl 200 Festetics 
György palotája. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:00 Cigányvarázs 
(2015) 2/2. rész  Válogatás 
az I. Kárpát-medencei 
Cigányprímások és Zene-
karok Fesztiváljának gála-
műsorából
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz   
01:40 Mesélj nekem!  A 
lány, aki a kenyérre tapo-
sott (Andersen)
01:55 Térkép   
02:25 A falu jegyzője 
(1986)  4/3.: Magyar tévé-
filmsorozat  Eötvös József 
műve alapján. Rendezte: 
Zsurzs Éva. Szereplők: 
Andai Györgyi, Avar Ist-
ván, Bán János, Benkő 
Gyula, Bessenyei Ferenc, 
Deák Sándor, Hámori 
Ildikó, Juhász Jácint, Kéz-
dy György, Koncz Gábor, 
Kozák András, Lippai 
László, Molnár Piroska, 
Orosz Helga, Pécsi Ildikó, 
Rajhona Ádám, Szilágyi 
Tibor, Vajda László
03:30 Határtalanul magyar 
04:00 Tűzvonalban (2008)  
Az éjszaka császára. Ma-
gyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők 
(2007)  Az első magyar 
sorsjátékok. Magyar isme-
retterjesztő sorozat Vannak 
olyanok, akik azt állítják, 
hogy Mátyás király koc-
kán nyerte híres fekete 
seregét. A kártya, az úgy-
nevezett ördög bibliája is 
nagyon népszerű volt ak-
koriban. Az első sorsjáté-
kok Magyarországon va-
lószínűleg a XVI. század-
ban vásárokon és búcsú-
kon jelentek meg. Hazánk 
első lottósorsolását 1770-
ben tartották Budán.
05:20 Közbeszéd   
05:55 Ma reggel  Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetések-
kel.
09:00 Duna World News 
09:05 Kárpát expressz 
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:35 Duna World News  
10:40 Família Kft. (1994)  
124/119.: A lovak állva 
halnak meg. Magyar tévé-
filmsorozat   
11:05 Ridikül  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:30 Kérdések a Bib-
liában  
15:15 Kosárlabda Női 
Magyar Kupa, elődöntő. 
Élő közvetítés
17:35 Kosárlabda Női 
Magyar Kupa, elődöntő. 
Élő közvetítés
20:00 Híradó 
20:25 Hazajáró (2014)  
Észak-Hargita - Emberek 
a havason. A Hazajáró Szé-
kelyföldön, a gyergyói fal-
vakban az ősi farsangteme-
tés népszokásában elve-
gyülve búcsúztatja a telet. 
Székely barátainkkal kipró-
báljuk, milyen is a befa-
gyott Gyilkos-tó jegén ku-
tyaszánozni. Felmászunk a 
Gyergyói-havasokba is és 
a Pongrácz-tető majd a Sí-
pos-kő csúcsairól körülte-
kintve rimánkodunk a 
tavaszi ébredés után.
20:55 Fábry 
22:10 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World 
News  
01:00 Híradó 
01:40 Sporthírek 
01:45 Himnusz  
01:50 Térkép  
02:20 Sztracsatella 
(1996)  Magyar játék-
film   Rendezte: Kern 
András. Szereplők: 
Kern András (Galló 
Tamás), Eszenyi Eni-
kő (Dr. Lantos And-
rea), Udvaros Doroty-
tya (Ildikó), Reviczky 
Gábor (Novák dok-
tor), Tábori Nóra 
(Mama) Galló Tamás, 
az ismert karmester, 
többéves távollét után 
hazajön Budapestre. A 
szeretett városban 
időközben a család-
jától kezdve minden, 
ami hiányzott neki, 
megváltozott. Ilyen 
körülmények között a 
karmesternek egyre 
erősebb, depressziós 
rohamai lesznek, míg 
végül kórházba kerül. 
Ott beleszeret egy 
pszichiáternőbe, aki-
nek teljesen felborítja 
az életét. Őrült kalan-
dok sora következik 
ezek után.
04:00 Tűzvonalban 
(2008)  Utolsó le-
osztás. Magyar tévé-
filmsorozat  
04:50 Duna World 
News  
05:00 L´ART POUR 
L´ART   
05:55 Hazajáró  SZA-
LÁNCI-HEGYSÉG - 
Vártúra a derűs Füzér-
től a borús Szaláncig -
06:25 Gazdakör  
06:55 Család-barát  
09:00 Duna World 
News  
09:05 KorTárs Nyári 
István
09:30 Hogy volt?!  
Hűvösvölgyi Ildikót 
köszöntjük
10:25 Duna World 
News  
10:30 Öt kontinens  
10:55 T.I.R. (1985)  
12/9.: Vészhelyzet. 
Magyar-német-olasz 
tévéfilmsorozat   
12:00 Déli harangszó 
(2011)  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 A rejtélyes XX. 
század ism.  
12:30 Sírjaik hol 
domborulnak (2014)  
13:00 Barangolások 
öt kontinensen: Ver-
senyfutás Afrikáért
13:30 Magyar elsők  
13:50 Család-barát  
15:15 Kosárlabda Női 
Magyar Kupa, bronz-
mérkőzés. Élő közve-
títés
17:45 Kosárlabda Női 
Magyar Kupa, döntő 
Élő közvetítés
20:15 Híradó 
20:45  L´ART POUR 
L´ART  
21:35 Linda (2001)  A 
piros dáma. Magyar 
tévéfilmsorozat  
22:35 Szeretettel 
Hollywoodból   
23:00 Fábry   

00:15 Katolikus Krónika  
00:50 Engedjétek 
hozzám…  
01:00 Híradó 
01:35 Sporthírek 
01:40 Himnusz  
01:45 Gasztroangyal   
02:35 Márciusi mese 
(1934)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Martonffy Emil. 
Szereplők: Berky Lili, Törzs 
Jenő, Turay Ida (Matyika), 
Ráday Imre (Balla Győző), 
Kabos Gyula (Kende), 
Gózon Gyula (Gida) 
03:45 Linda . A piros dá-
ma. Magyar tévéfilmsorozat   
05:00 Építészet XXI.  
05:30 T.I.R. (1985)12/10.: 
Von Reber báró. Magyar-
német-olasz tévéfilmsorozat  
06:30 Hagyaték  
06:55 Barangolások öt 
kontinensen: Versenyfutás 
Afrikáért
07:25 Márciusi hajnal: 125 
kép az 1848-49-es forra-
dalmak és szabadsághar-
cok. Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
07:45 1848 a magyar 
képzőművészetben 
08:10 Szabadságharcos 
emlékhelyek - Felső-Há-
romszéken. A történelemben 
szinte példa nélküli, ahogy 
Felsőháromszék – Erdély 
Spártájának min-denre el-
szánt lakói 1848 tavaszán 
feltették életüket a haza és a 
szabadságharc védelmére. 
08:45 Székely vértanúk. 
Erdély magyar társadalma 
szenvedte el a legnagyobb 
csapást a szabadságharc 
leverésével és az önkény-
uralom berendezkedésével. 
1854. március 10-én reg-
gel Marosvásárhelyen a 
mai Székely Mártírok 
terén kivégezték a Makk-
féle összeesküvés 
székelyföldi szervezőit. 
09:00 Zászlófelvonás - élő 
közvetítés a Kossuth térről  
09:20 Verbunkok a Kárpát-
medencében  
09:35 Mit kívánt a magyar 
nemzet - Gyilkosság vagy 
öngyilkosság? Magyar do-
kumentumfilm  
10:30 Megemlékezés a 
Múzeumkertben - élő 
közvetítés  
12:00 Déli harangsz
12:00 Ízőrzők: Pusztamérges
12:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  
13:00 HÍRADÓ
13:10 Szabadság tér ́ 89  
14:00 Szenes Iván írta 
14:45 MüpArt: Sebő-
együttes: Nagy László
16:00 Hétköznapi kifutó  
16:30 A szabadságharc 
lengyel légiója. Magyar 
dokumentumfilm   
17:05 A szabadság asszo-
nyai - Hölgyek a márciusi 
ifjak oldalán 
17:45 Magyar elsők: Az 
első Kossuth-díj
18:05 Öt kontinens  
18:35 Hazajáró  
19:05 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza  17/6.: 
Történelmi partok
19:55 Évszakok Balázs 
Fecóval 
21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül  
23:30 Március 15.

00:50 Duna World News   
01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek   
01:35 Himnusz   
01:40 Mesélj nekem!  A 
tavitündér 
02:10 Térkép  
02:40 Szekondlájf (2011)  
Magyar dokumentumfilm. 
Rendezte: Szalay Péter. 
Morricone, Bill Gates és 
Tarantino Pilisszentivánra 
tévedt... Az egész élet nem 
egy szürrealitás? Olyan vi-
lágot alkot, amilyen prog-
ramot betöltesz hús-vér 
szereplőkkel. Az élet egy 
piszok kemény játék, csak 
jó a grafikája.
03:30 Hagyaték Busójárás
04:00 Tűzvonalban  A 
titkosszolgálat megköszöni 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők .Az 
első magyar kultúrházak. 
05:20 Közbeszéd  
05:55 Ma reggel.
09:00 Duna World News  
09:05 Kárpát expressz 
09:35 Gazdakör 
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:35 Duna World News  
10:40 Família Kft. (1994) 
124/117.: Vilma, te édes. 
Magyar tévéfilmsorozat   
11:05 Ridikül 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli 
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Evangélikus 
magazin  
14:55 Négy szellem: 
Önbecsülés
15:45 Család-barát  
17:20 Mária út (2013)  
3/3.: Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat   
17:45 Kézilabda-mérkőzés 
- női NB I.:FTC-Rail Car-
go Hungaria - Győri Audi 
ETO KC. Élő közvetítés
18:15 Kultikon  
19:30 Hazajáró Vihorlát-
hegység - várak, kastélyok, 
kráterek. A Hazajáró Szé-
kelyföldön, a gyergyói fal-
vakban az ősi farsangteme-
tés népszokásában elve-
gyülve búcsúztatja a telet. 
Székely barátainkkal kipró-
báljuk, milyen is a befa-
gyott Gyilkos-tó jegén 
kutyaszánozni. 
20:00 Híradó 
20:25 HOGY VOLT!?... 
Extra  "Tévéhumor"
21:20 Szentpéteri Csilla & 
Band koncert  
22:35 Maradunk (2011)  
Romániai magyar doku-
mentumfilm. Rendezte: 
Szabó Attila. A dokumen-
tumfilm az 1989-es romá-
niai forradalom és az 1990-
es marosvásárhelyi esemé-
nyek közötti időszakot te-
kinti át. Archív felvételek 
segítségével mutatja be, 
hogy a kezdeti eufória után 
az álmokból az erdélyi 
reálpolitika mit engedett 
megvalósulni. Évtizedek-
kel későbbről visszatekint-
ve látszik, az indulatok mi-
ként csillapultak le, s nem-
zeti identitásukba kapasz-
kodva hogy maradtak az 
erdélyi magyarok szülő-
földjükön.
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

69 ÉVES HÖLGY keresi azt a 70-

75 éves uriembert, aki szeretne maga 

mellett egy sok szeretetre vágyó, 

kedves hölgyet, aki mindenben a jó 

társad lenne. Kérlek akkor hívj fel:

0402 844-971, vagy 9773-5239

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 

Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing

Lic. No. 102602

Mobile: 0400 059-290

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.

183 CM MAGAS 47 ÉVES elvált 
férfi szeretne megismerkedni 40- 55 
éves nôvel Syneyben. Kérem hívjon a 
0409 905 -554 telefonszámon.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

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 


