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Az Erzsébetligeti Színházban a 2013-ban végzett képzômûvész, Debreczeni 
Imre hagyományos olaj vászon technikájú kivételes munkái a Star Wars híres 
stúdiójának díszleteit idézik meg, az Óbudai Kulturális Központ --– San Marco 
Galériában pedig Lévay Jenô valóságleképzô szemlélete párosul a számító-
gépes programok képmanipuláló képességeivel és a mozgás egyidejû megjele-
nítésének szándéka a hagyományos kép statikus jellegével.

5,5 milliárd forint a magyar 
szerepvállalás elôkészítésére

Csaknem 5,5 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a kormány az Iszlám 
Állam elnevezésû terrorszervezet elleni nemzetközi fellépéshez történô ma-
gyar hozzájárulás elôkészítésére.

A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározat rög-
zíti: a kormány egyetért azzal, hogy elô kell segíteni az Iszlám Állam elnevezésû 
terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, illetve az Irak területén 

Magyar Élet
Hungarian Life

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

Fôszerkesztô: Csapó Endre

Irodák:

Melbourne
15 Roselyn Crescent.

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

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

Caulfield, Vic. 3162

Sydney
22 Marinella Street

Manly Vale, NSW. 2093

Telefon: (02) 9907-6151

E-mail:

hungarianlifesydney@gmail.com

mecsapo@bigpond.com

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

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

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

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2015. április 9-én

1 AUD = 210.92 Ft

Április 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Andrea, Ilma nevû kedves olva-

sóinkat.

Andrea: Az Andreas férfinév lati-

nos nôierítése.

Ilma: Vörösmarty névalkotása az 

Ilona és a Vilma nevekbôl.

Köszönthetjük még, Aladár, Apol-
ló, Benedek, Hermina, Uzor, Ver-
ner nevû barátainkat.

Április 19
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emma nevû kedves olvasóinkat.

Emma: Német eredetû nôi név, Ir-

min germán istenség nevébôl, vagy 

hermion germán néptörzsbôl szárma-

zik, a magyarban a német Erma meg-

felelôje.

Köszönthetjük még: Ezékiel, Ge-
rald, Gilda, Kocsárd, Kunó, Leó, 
Malvin, Geraldine nevû barátain-

kat.

Április 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tivadar nevû kedves olvasóinkat.

Tivadar: A görög Theodorosz név 

latinosodott Theodorus formájának 

rövídülése. Jelentése Isten ajándéka.

Köszönthetjük még: Aladár, Dejte, 
Konrád, Marián, Odette, Töhötöm 
nevû barátainkat.

Április 21.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Konrád nevû olvasóinkat.

Konrád: A német Konrád névbôl 

származik.

Köszönthetjük még: Adorján, 
Zsombor, Simon, Zelma, nevû ba-

rátainkat.

Április 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Csilla, Noémi nevû kedves olvasóin-

kat.

Csilla: Vörösmarthy Mihály néval-

kotása a csillog, csillag szavak tövé-

bôl.

Noémi: Héber eredetû, jelentése: 

gyönyörûséges.

Köszönthetjük még Attila, Kál, 
Kelemen, Leonidasz, Sándor, Tat-
jana nevû barátainkat.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál az idén is egy jókedvû zenész-táncos fel-
vonulással köszönti a tavaszt. Három helyszínrôl –-Fôvám tér, Városháza park, 
Szent István tér –- csaknem hatszáz táncos, énekes és zenész indul el az 
Andrássy úton haladva, hogy a Hôsök terére érve egy összmûvészeti, nagy 
produkció zárja a Fesztiválnyitó Promenádot, amelyben akár a közönség is 
részt vehet.

De a fesztivál többi napján is érdemes lesz nyitott szemmel járni, hiszen 
különleges installációk lepik majd el a várost. Ismét felépül a tavalyi esemény-
sorozat egyik legfelkapottabb látványossága, az óriás betûkbôl kirakott Buda-
pest felirat a Hôsök terén, a piros fesztiválkockákban bárki kipróbálhatja 
karmesteri képességeit, zenélhet a reggeli kávésbögréjével, a költészet napján 
pedig verseket hallgathat. Április 26-án pedig a Magyar Nemzeti Múzeum lép-
csôjén gyermekkórusok nagyszabású koncertje zárja a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál szabadtéri programsorozatát.

Az Oscar-díjas világhírû magyar operatôrrôl, Zsigmond Vilmosról kevesen 
tudják, hogy a forgatások szünetében fényképezôgépével is megörökítette a 
filmvilág kulisszatitkait. Ezekbôl a fotókból válogatva tiszteleg az idén 85. 
születésnapját ünneplô mûvész életmûve elôtt a Ludwig Múzeum a Magyar 
Nemzeti Filmalappal társszervezésben, valamint a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia és a Corvin-lánc támogatásával létrejött új kiállításán. A kiállítás április 
10-én nyílt a fesztivál elsô eseményeként, a látogatók június 21-ig tekinthetik 
meg a legendás alkotó különleges fényképeit.

A Magyar Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum Erdélyt helyezi új kiál-
lításaik középpontjába. Elôbbiben Sors és jelkép címmel az erdélyi magyar 
képzômûvészet 1920 és 1990 közötti korszakát mutatja be, a megszokott Erdély-
narratívák helyett zömmel magángyûjteményekbôl válogatva. A Néprajzi Mú-
zeum A székelykaputól a törülközôig címû tárlata a fotográfus Szinte Gábor 
páratlan –-- több mint háromszáz darabot számláló – fényképgyûjteményén 
keresztül mutatja be az erdélyi, elsôsorban székelyföldi építészeti és tárgyi 
kultúrát.

Az Olasz Kultúrintézet Pokol és Purgatórium címû kiállításán Madarassy 
István varázslatos, oxidril lánggal rézlemezre készített alkotásait csodálhatják 
meg az érdeklôdôk, amelyeken a mûvész egyéni módon ábrázolja Dante 
Alighieri Pokol címû mûvének énekeit.

A Budapesti Történeti Múzeum A budavári Nagyboldogasszony-templom 
évszázadai címû tárlata a világörökség részét képezô Mátyás-templom múltját 
mutatja be: az érdeklôdôk a budavári Nagyboldogasszony-fôplébánia egyház-
mûvészeti gyûjteményének legszebb, a nyilvánosság elôtt eddig ismeretlen 
mûtárgyait is megcsodálhatják, valamint a kiállítás egyik fénypontjaként 
Schulek Frigyes a Mátyás-templomhoz készített hatalmas gipszmakettjét, 
amely a II. világháborúban ugyan megsérült, de töredékes formájában is a 
magyar építészettörténet kiemelkedô emléke maradt.

A Klebelsberg Kultúrkúria új kiállításán a Kossuth-díjas grafikusmûvész, 
Gross Arnold rézkarcaiból válogat, a FUGA Budapesti Építészeti Központ 
nagytermében Matzon Ákos utóbbi évben készült, összességében nagyméretû 
relief csoportjaival találkozhatunk.

A Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont Jelmezek, bábok, színházi ter-
vek címû kiállásán Kovács Yvette Alida díszlet- és jelmeztervezô, valamint 
Matyi Ágota látványtervezô mûvész bemutatja különbözô mûfajú és szemlé-
letû színházi elôadásokhoz tartozó alkotásaik közül azokat, amelyekre a legbüsz-
kébbek.

A Petôfi Irodalmi Múzeum és a Füst Milán Alapítvány közös kiállítása Füst 
Milán képzômûvészeti és irodalmi hagyatékából áll. A tárlat célja az író mû-
vészeti gyûjteményének, otthonának, valamint irodalomról, képzômûvészetrôl 
és zenérôl vallott nézeteinek bemutatása.

A Budapest Galéria kurátori pályázatán nyertes koncepció alapján rendezett 
Több fény! címû tárlata körülbelül tucatnyi fénykörnyezet-rekonstrukciót mu-
tat be, az optoelektronikai forradalomtól a világ elsô nemzetközi épületre vetítô 
versenyéig.

A Fôvárosi Képtár Farkas István (1887–1944) festômûvész életmûvének 
kevésbé ismert részét, grafikáit mutatja be az Oratóriumban, míg a Budapest 
Galéria falain Chochol Károly még soha sem publikált mûveivel találkozha-
tunk.

A Budapest felirattól 
a Star Warsig



élô vallási és etnikai kisebbségek --– különösen a keresztények, jazidik és kur-
dok –- sérelmére elkövetett népirtás és emberiesség elleni bûncselekmények 
megszüntetését. „Az Iszlám Állam elnevezésû terrorszervezet elleni harccal 
jelentôsen hozzá lehet járulni egy Európát is jelentôsen megterhelô humanitá-
rius katasztrófa elhárításához, továbbá a kontinens terrorfenyegetettségét 
nagyban növelô radikális toborzótevékenység megakadályozásához” --– 
olvasható a határozatban.

Ennek nyomán felkérik a honvédelmi, valamint a külgazdasági és külügy-
minisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a részvétel feltételeirôl a nemzetközi 
koalíciót vezetô Amerikai Egyesült Államokkal és mindazon államokkal, ame-
lyekkel a részvétel során együtt kell mûködni.

Emellett a honvédelmi miniszternek részletesen meg kell vizsgálnia és elô 
kell készítenie a katonai részvétel feltételeit, továbbá haladéktalanul elô kell 
készítenie és rendkívüli eljárással le kell folytatni a feladat végrehajtásához 
szükséges beszerzési eljárásokat. 

A 2015. évi iraki magyar szerepvállalással kapcsolatos feladatok elôkészítése 
érdekében a nemzetgazdasági miniszternek 5 milliárd 470 millió forintot kell 
biztosítania. Ezenfelül a szükséges további forrás fedezetének biztosítására má-
jus 31-ig kell elkészítenie a kormány-elôterjesztést -– olvasható a határozatban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter március 17-én az Ország-
gyûlés külügyi bizottságának ülésén azt mondta: az elsô évben várhatóan húsz-
milliárd forintba kerülne a magyar szerepvállalás a szélsôséges szunnita ter-
rorszervezet elleni nemzetközi fellépésben. Hozzátette azt is, hogy tárgyalnak 
az Egyesült Államokkal felszerelések biztosításáról, amely mintegy hétmilliárd 
forintot tesz ki a költségekbôl.

Magas francia kitüntetést 
kapott Kertész Imre

Kertész Imre Nobel-díjas írót a Francia Köztársaság Mûvészeti és Irodalmi 
Rendjének parancsnoki fokozatával tüntették ki a francia nagyköveti rezidenci-
án Budapesten.

Franciaország a kitüntetéssel kívánja elismerni Kertész Imre jelentôs hozzá-
járulását a kultúrához és az irodalomhoz, valamint a magyar író életmûvének 
univerzális dimenzióját --– áll a követség tájékoztatójában. A kitüntetést Roland 
Galharague francia nagykövet adta át Kertész Imrének.

A mûvészetek, az irodalom és a kulturális örökségek megôrzése terén vég-
zett kiemelkedô teljesítményért járó kitüntetést 1957-ben alapították. A francia 
kulturális minisztérium által adományozott elismerésnek három --– lovagi, 
tiszti és parancsnoki –-- fokozata van.

Ezek lettek az év termékei
Átadták Az Év Terméke elismeréseket, a magyar fogyasztók 13 kategóriában 

értékelték a cikkeket –-- közölte a versenyt szervezô Product Of The Year Kft.
Idén a Béres Actival + Magnézium multivitamin-készítmény, a Caola Cao-

Natur natúrkozmetikum, a Família Tészta Vitale egészségbarát tészta, a Gloup 
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HÍREK
gyógyszerbevételt segítô zselékészítmény, a Héra Prémium beltéri falfesték, 
az Imodium Instant 2 milligrammos, hasmenés elleni tabletta, a Márka Fruitica 
gyümölcslevek, a Rama Aero margarin, a Rama Vajas Íz sütômargarin, Soós 
Premio száraztészta, az SP54 visszérgél, a Taravis Serpenyôs Csirketál félkész 
étel, valamint a Watt alma-körte ízû energiaital került be a legjobb termékek 
közé.

A legnépszerûbb, Magyarországon is kapható termékeket a fogyasztók dön-
tését elemzô GfK Hungária által végzett reprezentatív, 2000 fôs kutatás alapján 
választják ki. A termékeket szakmai zsûri pontozta, majd a fogyasztók értékel-
ték ôket kategóriánként.

A Product of the Year, vagyis Az Év Terméke díj világszerte ismert innová-
ciós termékdíjazási rendszer. Az elismerést elôször Franciaországban adták át 
1986-ban, mostanra már több mint harminc országban ítélik oda.

A nyertes cikk Az Év Terméke díj logóját viselheti, amely a tapasztalatok 
szerint piaci elônyt jelent a kereskedelemben: a GfK felmérése szerint azok a 
nyertesek, akik tudatosan gondozták a márkájukat, forgalomnövekedést értek 
el a logó használata révén.

Magyar részvétel 
a hadgyakorlaton

Minden eddiginél nagyobb létszámban és kiemelt erôkkel vesz részt a Ma-
gyar Honvédség az ukrajnai helyzetre való felkészülésben áprilistól a NATO 
hadgyakorlatán. Hadseregünk 250 katonája a négy országban, Németországban, 
Olaszországban, Litvániában és Romániában zajló Saber Junction 2015 elneve-
zésû kiképzésen tölt el egy hónapot. 

Összesen tizenhét tagállam több mint ötezer katonája gyakorolja az ukrajnai 
szeparatisták elleni harcot Európa négy országában. Mivel ezek az erôk külön-
leges képességekkel rendelkeznek az úgynevezett aszimmetrikus hadviselésben 
(rajtaütések, felforgatás, dezinformálás, az ellenség vezetési rendjének megbé-
nítása, tömeghangulat befolyásolása), ezért a magyar állomány egyik fô része a 
Különleges Mûveleti Csoportból kerül ki.

A különleges mûveleti katonák és elôretolt légiirányítók mellett kiutazik a 
gyakorlatra az MH 25. Klapka György Lövészdandártól egy lövészzászlóalj is. 
A lövészekre szintén fontos feladat vár, errôl Böröndi Gábor dandártábornok, 
az MH Összhaderônemi Parancsnokság szárazföldi haderônemének fônöke a 
katonai sajtónak úgy nyilatkozott: elôször minden katonának megkeresik a he-
lyét a harcrendben, míg április közepére érik el azt a szintet, amikor már sza-
kasz- és századszinten összeálltak az alegységek. Ezt követi a zászlóaljszintû 
összekovácsolás, a gyakorlat végén pedig, egy szimulációs rendszerrel támo-
gatva (MILES), egy támadófeladatban kicsúcsosodó manôverben vesznek részt.

A hadgyakorlat egyértelmû jele annak, hogy a NATO fokozza a készenlétét a 
szövetség Ukrajnához közel esô, illetve veszélyeztetettnek vélt térségeiben, 
miközben demonstrálni is kívánja katonai erejét Közép- és Kelet-Európában. A 
magyar katonák amerikai zászlóalj kötelékében szolgálatot teljesítve, raj- és 
szakaszszinten is gyakorolni fogják a szövetség harceljárásait.

A készenlét a NATO elvárásainak megfelelôen folyamatos lesz a honvédség 
erre kijelölt alakulatainál, ezért a hadgyakorlatok nem fejezôdnek be április 
végén. A parancsnok tájékoztatása szerint májusban olyan különleges mûveleti 
gyakorlatot terveznek Magyarországon, amelynek forgatókönyve szintén az 
ukrajnai helyzetre reagál. A tervek szerint a felkészülésen amerikai, horvát és 
magyar különleges mûveleti erôk mellett részt venne egy amerikai helikopter-
csoport is.

A Bloomberg szerint 
a tokaji borvidéké a jövô

A magyar borászok sokszor pesszimisták, de úgy tûnik, az amerikai Bloom-
berg nem osztja elkeseredésüket: szerintük a jövô egyik jelentôs, nemzetközileg 
is kiemelkedô régiója Tokaj lehet ---- a Hegyalja tényleg a legnagyobbak közé 
emelkedhet?

Az amerikai hírügynökség nyolc borvidéket emelt ki, ezek közül a legelsô 
helyen listázza Tokajt. Szerintük a mi boraink Kelet-Európa legjobbjai, de úgy, 
hogy az elkövetkezô öt évben 330 millió eurót (100 milliárd forint) költenek rá, 
még tovább növelheti presztízsét.

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

NO WIN, NO FEE!
Dr. Livia Tonge Principal

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

Our legal service is exceptional
YOU BE THE JUDGE

BALESETET SZENVEDETT?
JÁRMÛVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, KÖZÉPÛLETEKBEN,

KÓRHÁZBAN (GONDATLANSÁG, ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS,

ERÔSZAK, TESTI SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB.

MINDEN AMI MARADANDÓ FIZIKAI, SZELLEMI

VAGY LELKI KÁRT OKOZOTT.

MIT KELL TENNI?
AZONNAL KÉT TELEFONSZÁMOT HÍVNI:

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

IRODÁNK MINDEN MÁS ÁLTALÁNOS JOGI ÜGYEKET IS VÁLLAL.

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

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

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

Baki
Milyen véletlen: április 4., a „felszaba-

dulás” napja, húsvét szombatjára 
esett.

De frivol dolog lenne az idei húsvét-
kor április 4-re emlékezni. Ezért hát 
ezen a héten írom le a történetet. 

Volt idô, amikor az ember egy szóért 
repült. (Általában két lábbal rúgták 
ki.) Ez a szó lehetett sokféle: népnyelvi 
és régi nyelvi, esetleg választékos és 
irodalmias, jobb híján tréfás és játé-
kos, néha gunyoros, más esetekben 
argotikus vagy parlagias. De lehetett 
német fônév is.

A hatvanas évek közepén fôvárosunk-
ba látogatott Bécs polgármestere. Aki 
fogadta, nem volt más, mint S. elvtárs, 
a Fôvárosi Tanács elnöke. (Késôbb a 
Parlament elnöke is.) A vendég a Gel-
lért Szállóban lakott, és S. elvtárs egy 
ízben a városházán látta vendégül. Áll-
tak Budapest hatalmas térképe elôtt, 
miközben a házigazda a fôváros törté-
netérôl regélt. Jeles tolmácsunk, G. 
németre fordította S. elvtárs szavait. 
Amikor a szónok odaért az elbeszélés-
ben, hogy Budapest felszabadítása 
1945 februárjában, az országé meg 
áprilisban következett be, a tolmács 
ezt a fônevet használta: Belagerung 
(ostromlás), holott a felszabadítás, a 
felszabadulás német nyelven Befre-
iung. És hát valóban nem mindegy, 
hogyan értelmezzük: az oroszok ostro-
molták vagy felszabadították Budapes-
tet. 

A tolmács nem vette észre a bakit, S. 
elvtárs viszont igen --– merthogy be-
szélt németül, ha nem is számított 
nyelvtudornak --–, és sziszegve súgta 
G.-nek, hogy nagyon rosszul értelmez-
te, amit mondott. A tolmácsnô elsá-
padt, bocsánatot kért, és máris javítot-
ta a szöveget: Befreiung… igen… 
Befreiung… A bécsi polgármester 
számára ez nem volt több egyszerû 
nyelvbotlásnál. Különben is: ô úr volt, 
S. pedig elvtárs.

Summa summarum: G. soha többet 
nem tolmácsolt S. elvtársnak. Két láb-
bal rúgták ki a városházáról.

Ide kívánkozik Márai Sándor 1946-
os feljegyzése április 4-rôl. Így hang-
zik: „A »gyôzelem napja« vagy a »fel-
szabadulás ünnepe«… -– valahogy így 
nevezik... Reggel, amíg az ablak elôtt a 
trombiták recsegnek, elgondolkozom, 
hogyan vagyok ezzel a nappal? Vala-
hogy úgy, mint athéni Timon Alcibi-
adessel, mikor azt mondja neki: »Az 
istenek veszítsék el Athént gyôzelmed 
által! Téged meg azután, ha gyôztél! 
Mert arra születtél, hogy a gazokat 
öldösve, hazámat gyôzd le.«”

Kô András
(Magyar Hírlap)

A Bloomberg szerint a kiváló talaj 
és az 5500 hektáros terület elsôsorban 
a fehérboroknak kedvez –-- tippjük a 
számukra kimondhatatlan nevû Hárs-
levelû valamint a Furmint, amely sze-
rintük számos ismertebb bor alter-
natívája lehet.

Konkrétumokról is szó esik, hiszen 
ajánlatukban Szepsy István Betsek 
Furmintját emelik ki, amelyhez 75 dol-
láros árat írnak. Amint a hegyalja.info 
oldalról megtudtuk, nem lesz egyszerû 
hozzájutni, hiszen csupán 932 pa-
lacknyi készült belôle. A kiemelt tokaji 
régió mellett a Virgina és Lodi (USA), 
az ausztráliai Yarra Valley, a Maule 
Valley (Chile) Grúzia és az szicíliai 
Etna-vidéke került a listára.

Felhívás
Tekintettel az ukrajnai háborús helyzetre kárpátaljai magyar 

testvéreink a mindennapi megélhetésükért küzdenek. Olyan 

helyzetbe kerültek önhibájukon kívül, hogy szabályosan a fenn-

maradásuk a tét. Nem lehet olyan magyar szív a világon mely 

erre érzéketlen marad, tennünk kell valamit, hogy ott élô test-

véreinket átsegítsük ezen a nehéz idôn, vagy legalábbis vala-

melyest könnyítsünk szenvedéseiken.

Az Ausztráliai Magyar Szövetség, ezért egy Ausztráliát át-

fogó gyûjtést kezdeményez, melynek teljes bevételét eljuttatjuk 

Kárpátaljára, az ottan létükért küzdô magyar testvéreinknek.

Az államonkénti gyûjtést, akár szervezetekként, akár egyé-

nenként történik, kérjük a helyi ernyôszervezetekhez eljuttatni.

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem 
lehetetlen” (Gróf Széchenyi István)

Fodor Sándor elnök



(Folytatás az 1. oldalról)
– Az Ószövetségben Ezékiel köny-

vének 37. fejezete utal erre, amelyben 
a próféta a száraz csontok völgyében 
jár látomásában. Izrael házának tete-
mei elôbb egybegyûjtetnek, majd az 
Úr Isten szellemet parancsol beléjük. 
Így születik Izrael újjá hamvaiból 
elôször fizikailag, majd spirituálisan 
és erkölcsileg. Az Újszövetségben 
pedig Jézus prófétál arról, hogy az 
utolsó idôket arról lehet felismerni, 
hogy virágzik az Izrael jelképének tar-
tott fügefa....

– Izrael Állam megalakulása után a 
keresztény cionisták egyre inkább 
bele akartak szólni a világpolitika ala-
kulásába is. A cionizmus támogatására 
lobbikba tömörültek. Valószínûleg 
már abban is nagy szerepük volt, hogy 
az 1967-es hatnapos háború óta az 
Egyesült Államok lépett elô a zsidó 
állam legfôbb támogatójává, katonai, 
anyagi és diplomáciai téren is. Amikor 
pedig egész Jeruzsálem zsidó kézre 
került, a keresztény egyházak több-
ségén eufórikus hangulat lett úrrá. A 
szeptember 11-i merényletek óta pe-
dig egyenesen arról ír a nemzetközi 
sajtó, hogy az amerikai külpolitikát 
befolyásoló, hagyományosan erôs zsi-
dó lobbihoz csatlakoztak a keresztény 
cionisták. Mintegy 45 milliós táboruk 
gyakorlatilag egységesen kiáll Izrael 
mellett az Egyesült Államokban. ...

– A keresztény cionisták nem tartják 
céljuknak a zsidók „áttérítését” a ke-
reszténységre. A bibliai próféciák 
alapján ugyanis úgy vélik, hogy a 
zsidó nép a Mindenható beavatkozása 
folytán fogja felismerni Jézusban a 
Messiást. A jelenlegi zsidó államot 
nem gondolják messiási államnak, 
csupán annak elkészületét látják ben-
ne, de éppen ezért anyagilag és erköl-
csileg is támogatják.

*
„A közhiedelemmel ellentétben Izra-

elt nem annyira a (keleti parti) balol-
dali, liberális, zsidó értelmiségi elit 
támogatja a legvehemensebben, ha-
nem a (déli) keresztény vallási jobb-
oldal. Bármilyen furcsán hangzik is, 
már hosszabb ideje a politikailag neo-
konzervatív, többnyire szekuláris izra-
eli politikusok és az evangelista ke-
resztények közötti együttmûködés 
befolyásolja a leginkább az amerikai 
politikát a Közel-Keleten, és ez a poli-
tikai szövetség áll Izrael feltétel nélkü-
li washingtoni támogatása mögött.” 
(Such György, A protestáns funda-
mentalisták és Izrael, Élet és Iroda-
lom, 47. évf. 9. szám.)

*
1978-ban Jimmy Carter elmondta, 

hogy cionista-barát meggyzôdése mi-
lyen nagymértékben befolyásolta kö-
zel-keleti politikáját. Carter szerint 
Izrael nemzetállamának létrejötte a 
bibliai prófécia beteljesedését jelenti. 
Amikor azonban Carter habozott tá-
mogatni a Likud letelepítési program-
ját, és a palesztinok számára is nem-
zeti otthon megteremtését kezdemé-
nyezte, az Izrael-barát koalíció és a 
fundamentalista evangélisták elpár-
toltak tôle és az 1980-as választásokon 
Ronald Reagant támogatták.

Reagan elnökké választása nagy-
mértékben vitte elôre a keresztény 
cionista mozgalmat. Reagan nemcsak 
erôsen Izrael-barát kormányzatot ho-
zott létre, de sok fontos állást keresz-
tény cionistákkal töltött be. Különösen 
az úgynevezett Premillennial Theo-
logy híveit támogatta.

Diszpenzácionalizmus
– A fundamentalista keresztény 

mozgalom egyik irányzata azt nevezi 

dispensation-nek, amikor helyreáll a 
zsidó történelem folytonossága. A disz-
penzácionalizmus azt tanítja, hogy a 
keresztény egyház egész története 
csak egy átmeneti idôszakasz Isten és 
a zsidó nép kapcsolatában. Isten azon-
ban tovbbra is a zsidókat tekinti az 
elsô számú kiválasztottaknak, és ez 
akkor válik nyilvánvalóvá, amikor az 
„egyházi” végetért a történelemben, 
és Jézus mint Messiás ismét elfoglalja 
a Szentföldön az ôt megilletô helyet. 
Ezért a dizspenzacionalisták egyben a 
zsidók Szentföldre való visszatérésé-
nek és a zsidó történelem folyamatos-
sága helyreállításának a hívei. ...

– A diszpenzácionalizmus nagy alak-
ja John Nelson Darby (1800–1882), 
aki Írország és Anglia forrongó vallási 
mozgalmai közepette élt, azt tanította, 
hogy Isten továbbra is választott népé-
nek tekinti a zsidóságot, és ez a nép 
változatlanul fontos helyet foglal el 
Isten emberrel kapcsolatos megváltási 
terveiben. Számos keresztény irányzat 
tanítja azt, hogy a zsidók megkülön-
böztetett emberek, mert Isten vissza-
vonhatatlanul megtartja a nekik tett 
ígéreteit. Az Isten népének egyháza 
csak addig játszik különleges szerepet, 
amíg a zsidók végül elfogadják Jézust 
a messiásuknak az utolsó próbatételek 
idején, amely az ô tanításuk szerint a 
nagy megpróbáltatás idején fogja súj-
tani a zsidókat. ... 

– Az egyik legismertebb diszpenzá-
cionalista, Jerry Falwell, azt állította, 
hogy az Antikrisztus egy zsidó lesz. 
Ezt arra alapozta, hogy egyes zsidók 
az Antikrisztust tévesen a Messiásról 
szóló próféciák beteljesítôjének fogják 
tartani, aki a próféciákat pontosabban 
teljesíti, mint Jézus tette.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, 
hogy a diszpenzácionalisták szinte 
minden gyakorlati szempontból cionis-
ták, és a zsidók megbízható szövetsé-
gesei. Szenvedélyesen terjesztik a ju-
daizmust, és keményen harcolnak az 
antiszemitizmus minden formája el-
len. Szinte minden diszpenzácionalista 
elveti azt az elgondolást, hogy emberi 
erôfeszítésekkel elérhetô a tartós béke 
a közel-keleti térségben. Ehelyett azt 
vallják, hogy e térségben a háborúk 
egyre gyakoribbak lesznek, és ezek 
felgyorsítják a végidôk közeledtét. 

– Tényként állapíthatjuk meg, hogy 
a diszpenzácionalizmus napjainkban 
erôs befolyást gyakorol az Egyesült 
Államok kül- és belpolitikájára, mivel 
ehhez az irányzathoz tartozók alkotják 
a Republikánus Párt fô erejét. Az ô 
befolyásuk hatására tovább fokozódott 
az Egyesült Államok és Izrael szoros 
együttmûködése. Egyes diszpenzácio-
nalista szerzôk, mint például, Hal 
Lindsey, már az Antikrisztus tevé-
kenységi helyét is megjelölték köny-
veikben. Korábban a Szovjetunióban, 
jelenleg pedig az Európai Unióban 
vélik fellelni az Antikrisztust.

– Idôsebb George Bush, Bill Clin-
ton és ifjabb George Bush nem tel-
jesen osztotta Jimmy Carter vagy 
Ronald Reagan diszpenzációs nézeteit. 
Ennek ellenére folytatták elôdeik erô-
teljes cionista irányvonalát. Ez jelen-
tôs részben a cionista lobbiként ismert 
érdekcsoport befolyásának az ered-
ménye. ... A kereszténycionista moz-
galom kezdettôl fogva ellenezte a kö-
zel-keleti békefolyamatot. Ténylegesen 
hozzájárult az ottani konfliktusok fenn-
maradásához. Sajátos kereszténycio-
nista tantétel az, hogy Izrael állam Pa-

Ôskori hiedelemvilág nagyhatalmi alkalmazásban
lesztína területén való megalakulását 
feltétlenül támogatni kell. Ennek az a 
meggyôzôdés az alapja, hogy a zsidó 
nép továbbra is Isten választott népe, 
még ha külön egységet képez is Isten 
egyházától. A közelmúltban készült 
egy felmérés arról, hogy a fundamen-
talista keresztények körében mi a vél-
emény az evangélium és Izrael viszo-
nyáról. A felmérés szerint a keresz-
tény cionisták 24 %-a hiszi úgy, hogy 
a keresztények Biblián alapuló köte-
lessége Izrael állam támogatása. Ezt a 
kötelességüket többféle módon is kife-
jezhetik. Az egyik kifejezôdése ennek 
a magatartásnak, hogy Izraelt nem 
szabad hagyni elszigetelôdni. 

– Amerika közel-keleti politikájára 
jelentôs befolyást gyakorol az Izrael-
barát Lobbi, amely biztosítani tudja, 
hogy a washingtoni törvényhozás 
évente mintegy 8 milliárd dollár támo-
gatásban részesíti Izraelt adományok, 
kölcsönök, bankgarancia-vállalás, mo-
dern fegyverek szállítása és más kato-
nai segítségnyújtás formájában.  (Dr. 
Drábik János: Orwellia, 6. fejezet.)

Izraeli vagy Cionista Lobbi
Gazdag István: USA és a „Lobbi” 

hatalma
– Történelmi okokból az Egyesült 

Államok alkotmányos felépítését eleve 
olyanra tervezték, hogy az állam erôt-
len, a politikai osztály ingatag, az 
igazságszolgáltatási hatalom pedig (a 
bírói tisztség választás útján történô 
betöltése miatt) gyönge legyen, és 
hogy a kormány politikája a különbözô 
lobbik érdekeit tükrözze, amely lobbik 
viszont erôsek, stabilak s gazdagok. 
Íly módon az amerikai választási 
kampányok lényegében a vagyonos 
magánemberek és a mindenható lob-
bik körében végzett nyilvános pénztar-
hálások, az adományozók érdekeiknek 
az állami politikában történô érvénye-
sítésére vonatkozó kötelezettségválla-
lásokért cserébe. Éppen ezért az ame-
rikai „demokrácia” valódi természetét 
tekintve egy plutokrácia, vagyis nem 
a nép, hanem a vagyonosok uralma, 
egy olyan rendszer, amelyben a kor-
rupció normális és törvényes, mert mi 
másnak lehet nevezni azt, hogy egy 
lobbi teljesen nyíltan és hivatalosan 
megvesz és eltart egy (vagy több) 
szenátort vagy képviselôt, sôt adott 
esetben egy egész kormányt. Ebben a 
kontextusban kell tehát értékelni az 
amerikai zsidó lobbi mûködését is, 
amit egyébként gyakran egyszerûen 
csak „a Lobbinak” aposztrofálnak, 
mert legaktívabb és legjobban szer-
vezett lévén maga a lobbi archetípusa.

– Mitchell G. Bard (American-
Israeli Cooperative Enterprise) szerint 
„a zsidók szinte vallásos hévvel vetik 
bele magukat a politikába” – nagyon is 
kézzelfogható eredményekkel jár. 
Mint arról hosszú távon meggyôzôd-
hetünk, az Egyesült Államok kong-
resszusában (szenátus és képviselô-
ház) minden olyan elôterjesztés, 
amely Izrael katonai vagy anyagi ked-
vezményekben való részesítését céloz-
za, a száz szenátorból 99, a 435 kép-
viselôbôl pedig legalább 400 támoga-
tására számíthat. Jeffrey Blankfort 
ismert anticionista – és egyébként 
maga is zsidó származású – újságíró 
szerint a Lobbi úgy beidomította az 
amerikai nép képviselôit, mintha „cir-
kuszi állatok” lennének. Az általa gya-
korolt ellenôrzés annyira totális, hogy 
maga az elnök sem kezdeményezhetne 

olyan intézkedést, amelyet a Lobbi 
károsnak tartana Izrael érdekeire néz-
ve, ellenben a zsidó államnak kedvezô 
javaslatait a kongresszus gyakran 
„megfejeli”. Ami a konkrét anyagi 
támogatást illeti, az USA az utóbbi két 
évtizedben több mint százmilliárd 
dollárt adott közpénzbôl dédelgetett 
kedvencének. Ez a segély sohasem 
apad el, és sohasem csökken, még 
akkor sem, amikor az amerikai állam-
háztartás súlyosan deficites, mint ma-
napság. ...

– Mindezek a szervezetek elsôsorban 
a keleti és nyugati part nagyvárosai-
ban ténykednek, ahol az amerikai zsi-
dóság is összpontosul. Ez azonban 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 
„hátország” ne lenne érzékeny a befo-
lyásukra, és ne figyelne a diskurzu-
sukra. A Lobbi állásfoglalásait ugyanis 
egyre inkább a magáévá teszi az ún. 
vallásos jobboldal derékhadát képezô 
karizmatikus (evangelikál) protestán-
sok több tízmilliós tábora, akik 2006. 
február 7. óta az Egyesült Kereszté-
nyek Izraelért (CUFI) nevû szervezet-
be tömörülnek, amelyet többek között 
olyan nevek fémjeleznek, mint Gary 
Bauer, Reagan elnök egykori család-
politikai tanácsadója, volt republiká-
nus elnökjelölt, David Brog, Ehud 
Barak volt izraeli miniszterelnök uno-
katestvére, és John Hagee teleevan-
gelista prédikátor. A „keresztény 
AIPAC-nak” is nevezett CUFI célja 
ugyanaz, mint az eredetié: kongresz-
szusi nyomásgyakorlás Izrael támoga-
tása érdekében. A cionisták és a ke-
resztény fundamentalisták (az ún. 
keresztény cionisták) között az utóbbi 
két évtizedben létrejött és a jelek 
szerint egyre erôsödô véd- és dacszö-
vetség ténye az amerikai történelem 
és belpolitika ismerôi számára egyál-
talán nem jelent meglepetést. Az 
Egyesült Államokban a Bibliát szó 
szerinti értelmezô vallási fanatikusok 
ugyanis szentül hiszik, hogy ôseik 
Amerika földjére való érkezése és 
ottani megtelepedésük isten adománya 
volt, az USA létrejötte és növekedése 
az ô nevében történt, lakóinak „nyil-
vánvaló sorsa” (Manifest Destiny) 
pedig isteni küldetés. Ilyen elôzmé-
nyek után magától értetôdô isteni 
parancsolatnak tûnik számukra a 
Jahve nevében és az Ószövetség felha-
talmazása alapján maguknak új álla-
mot (el)foglaló cionisták támogatása 
is. *

„A legbefolyásosabb lobbicsoport, 
amit valaha láttam akár elnökként, 
akár azóta... Egyszerûen csinálják a 
munkájukat, és hihetetlenül nagy 
hatalmuk van ebben az országban... És 
elképesztôen jól informáltak, elké-
pesztôen rámenôsek, elképesztôen ha-
tékonyak” – jellemezte Jimmy Carter 
volt amerikai elnök egy interjúban az 
American Israel Public Affairs Com-
mittee (AIPAC) tevékenységét. 2007 
márciusi rendes évi ülésén mutatta 
meg az amerikai zsidó politikacsinálók 
szövetsége, hogy milyen erôt képvisel. 
A washingtoni konferencián több mint 
6000 AIPAC-aktivista jelent meg, az 
amerikai politika legbefolyásosabb 
személyiségei közé tartozó kongresz-
szusi képviselôk és szenátorok tartot-
tak elôadást (ott volt Nancy Pelosi, a 
képviselôház elsô nôi elnöke, de be-
szédet mondott Dick Cheney alelnök 
is), de a következô évi elnökválasztás 
több esélyes jelöltje is megmutatta 
magát – írja az Economist. Az AIPAC 
megállítását követelô egy tucat orto-

dox zsidó tiltakozását szinte észre sem 
lehetett venni. Az Economist szerint 
teljesen jogos volt a nagyszabású pa-
rádé: az USA történetében a mostani 
törvényhozásban ül a legtöbb zsidó 
származású politikus. A képviselôház-
ban 30-ra, a 100 tagú szenátusban 
pedig 13-ra nôtt a számuk a tavaly év 
végi idôközi választások után. A brit 
lap szerint mind a konzervatívok, mint 
a demokraták igyekeznek Izrael leg-
megbízhatóbb szövetségesének beállí-
tani magukat.

Jimmy Carter szerint azonban elké-
pesztô nyomás nehezedik az amerikai 
törvényhozás tagjaira külpolitikai kér-
désekben az AIPAC által vezetett 
lobbi részérôl. Igaz, a 2002-ben pont az 
egyiptomi–izraeli megbékélés nyélbe 
ütéséért Nobel-díjjal jutalmazott Car-
ter 2006-ban megjelent könyvében 
ugyanis azzal vádolja Izraelt, hogy 
máig folytatja a palesztin területek 
gyarmatosítását, és a közel-keleti béke 
legfôbb akadálya. A könyv miatt töb-
ben antiszemitának bélyegezték.

*
MTI jelentés, Bordás Gábor, 2015. 

március 27.
– Barack Obama amerikai elnök 

szerint a héten újraválasztott izraeli 
miniszterelnök, Benjámin Netanja-
huval „nehéz lesz utat találni” az 
izraeli–palesztin béketárgyalásokon a 
tartós rendezéshez.

Obama a Huffington Post-nak adott 
interjúban egyebek között azt mesélte 
el, mirôl beszélt pontosan Netanjahu-
val, amikor csütörtökön felhívta ôt, 
hogy gratuláljon választási sikeréhez. 
Netanjahu a választás elôtt azt mond-
ta, hogy amíg ô a kormányfô, addig 
nem lesz palesztin állam, Obama vi-
szont nyomatékosította: az Egyesült 
Államok továbbra is kétállamos meg-
oldásban, független Izraelben és Pa-
lesztinában gondolkodik. Leszögezte, 
hogy komolyan veszik Netanjahu kije-
lentését, és ezért Washingtonnak fel 
kell mérnie, „milyen más lehetôségek 
állnak rendelkezésre” annak elkerülé-
sére, hogy a térség ne süllyedjen ká-
oszba.

Megfigyelôk szerint Netanjahu nyi-
latkozata tovább növelte a feszültséget 
a hagyományosan jó amerikai–izraeli 
viszonyban. Obamát nemcsak a botrá-
nyos kongresszusi beszédével sértette 
meg, de azzal is, hogy kijelentéseivel 
aláásta az amerikai elnök szinte min-
den stratégiai célját a Közel-Keleten. 
A két államos megoldásról szóló, a 
korábbiaknál jóval higgadtabb kije-
lentései talán enyhíthetnek ezen a 
már-már ellenségeskedésbe forduló 
viszonyon, ami Izraelnek igencsak jól 
jönne, a Bloomberg forrásai szerint 
ugyanis a Fehér Házban már azt 
fontolgatták, hogy az USA változtat az 
Izrael számára kedvez vétópolitikáján 
az ENSZ Biztonsági Tanácsában. (Az 
USA vétói miatt nem tudott az ENSZ-
BT soha olyan határozatot elfogadni, 
ami valóban ártana Izraelnek vagy 
elítélné az izraeli hadsereg háborús 
bûneit.) 

*
Amíg a politikai irodalomban bûvszó 

a progresszió, a modernizmus, a 
felvilágosodás általánosan és világ-
szerte, most tanúi vagyunk egy világ-
hatalom sikeres visszatérítésének – az 
emberi tásadalom évezredes fejôdé-
sében megszerzett együttélési normái 
elvetésével – egy ôskori hiedelemvilág 
primitív hagyományaiba. Mindez felsô 
szinten, erôs vallásgyülekezeti társa-
dalmi bázison, véres háborús vállalko-
zások isteni magasságos igazolásával.
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Aki szájba rúgta Romániát
Lucian Boia új könyve Erdély hovatartozásáról és a kompromisszumkultúráról

Lucian Boia bukaresti történész 
egyike a kevés román mítoszkriti-
kusnak, aki úgy véli, a görcsös mí-
toszgyártáson alapuló román törté-
nelemszemlélet összezavarja a 
románság történeti ítélôképességét, 
és elhomályosítja józanságát. 
Könyvei megjelenését vad viták kí-
sérik hazájában.

Keserves úton kapaszkodunk föl a 

meredek hegyoldalban, csetlünk-bot-

lunk a fenyôfák gyökereiben, de nincs 

kétségünk, hogy megéri az erôfeszí-

tés. Az Erdélyi-középhegység egyik 

legkülönlegesebb látványosságához, 

az aranyosfôi jégbarlanghoz igyek-

szünk. Amikor kibukkanunk az 

erdôbôl, a barlang szakadékba veszô 

szájánál valóban váratlan látványban 

van részünk: a kis fakunyhóról földet 

seprô, hatalmas román zászló lóg, 

alatta román nemzeti színekre festett 

padon fújhatja ki magát a kiránduló. 

De aki szeretné még mélyebben 

magába szippantani a román nemzeti 

szellemet, néhány völggyel arrébb, a 

Funtineli-tetôn megteheti a „hôs” 

Avram Iancu keresztjénél, ahol kék-

sárga-piros kukák szolgálják az áhíta-

tos látogatókat. Hogy ne is említsük 

azt a jóval diszkrétebb nemzetiszínû 

szemetesládát, amely odalent, az Om-

poly folyó partján, a Iancu szabadcsa-

patai által legyilkolt zalatnai polgárok 

jelöletlen tömegsírján díszeleg.

„A Dnyesztertôl a Tiszáig / Sír a ro-
mán, panaszkodik: / Hogy nem halad, 
bárhova lép, / Annyi itt az idegenség.” 
Mihai Eminescu: Dojna
Az év minden napja zászlóünnep Er-

délyben. Trikolóros szemetesek, lám-

pavasak, padok és buszmegállók em-

lékeztetik a történelemben esetleg 

elkalandozókat, hogy kinek a földjén, 

kinek a territóriumán is járnak. És 

persze az ortodox templomok hagy-

makupolái, amelyek éppolyan meg-

fékezhetetlenül szaporodnak, mint az 

egyik legbarbárabb etnikai tisztogatá-

sért felelôs Avram Iancu szobrai a 

városok fôterén. Úgy tûnik, ma már a 

székelyföldi magyar képviselôk sem 

tudnak meglenni a magyar civilek ez-

reit elpusztító történelmi alak nélkül: a 

napokban Kovászna önkormányzatá-

nak RMDSZ-es tagjai is --– két kivétel-

lel –-- megszavazták a pénzügyi támo-

gatást a térplasztikának. „Mintha a 

zsidók Hitler-szobor állítását támogat-

nák” –-- vélekednek a derék városa-

tyák döntésérôl egyesek, hozzátéve, 

hogy Iancu magyar áldozatainak a leg-

több helyen a mai napig nincs em-

lékhelyük. És hogy bezzeg a románok 

Nagyváradon nem engedték meg a 

városalapító Szent László szobrának 

felállítását…

Adok-kapok.
Így áll ma is a „közös” erdélyi múltér-

telmezés, a román–magyar korrobori, 

amely sokkal inkább emlékeztet po-

fozkodásra, de leginkább szakadatlan 

és rutinszerû erôszakolásra, mint sze-

relmi táncra. Meg kell hát becsülni 

azokat a román szakembereket, akik 

igyekeznek felzárkózni ama európai 

történetírási módihoz, amely szerint a 

történelemrôl inkább a szikár tények, 

semmint a vágyak alapján illendô ír-

nunk és töprengenünk. Lucian Boia 

bukaresti történész egyike a kevés 

román mítoszkritikusnak, aki úgy véli, 

a görcsös mítoszgyártáson alapuló ro-

mán történelemszemlélet összezavar-

ja a románság történeti ítélôképessé-

gét, és elhomályosítja józanságát. 

Könyvei megjelenését vad viták kí-

sérik hazájában, a dákoromán erede-

thez és Erdély ôsi jogához szoktatott 

hangadók meg vannak gyôzôdve arról, 

hogy Boia hazaáruló és magyarbérenc, 

aki koholmányaival „szájba rúgta Ro-

mániát”.

A nemzetiszínû kukák országában 

nyilván nem kellemesek a fülnek az 

efféle mondatok: „a románoknak nincs 
tisztességkultúrájuk, ellentétben a 
szomszédokkal, a magyarokkal, lengy-
elekkel, még a balkáni népekkel is. A 
románoknak kompromisszumkultú-
rájuk van... A becsület fogalmának 
hiánya (hogy ne túlozzak: ritkasága) a 
túlélés ára” (Miért más Románia? 

Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2013). 

Vagy éppen az a fejtegetése, amely 

szerint Románia szavahihetôsége ala-

posan megkopott huszadik századi 

történelme során: 1914-ben a Monar-

chia és Németország szövetségese 

volt, 1916-ban hadat üzent nekik, 1918-

ban különbékét kötött velük, majd ha-

marosan megint szembeszegült velük; 

a két háború között Angliával és Fran-

ciaországgal szövetkezett, 1941-ben 

mégis a németek oldalán lépett a má-

sodik világháborúba, hogy 1944-ben 

ismét szövetségesei ellen forduljon. 

„Lengyelország vagy Magyarország 

jóval kockázatosabb politikát folyta-

tott, és több ízben is megfizetett érte. 

Éppen ezért hitelesebbek, mint Romá-

nia, és nagyobb tiszteletnek is örven-

denek” (Miért más Románia?).

Lucian Boia hasonló forradalmi he-

vülettel vág bele a nagy háború „egy-

másnak feszülô igazságainak” tagla-

lásába új könyvében (Vesztesek és 

gyôztesek. Cser Kiadó, Budapest, 

2015). Nem kisebb célt tûz maga elé, 

mint az elsô világégés újraértelmezé-

sét. A román olvasók számára kétség-

telenül új értelmet kapnak a honi tör-

ténelem bizonyos fejezetei, és 

valószínûleg sokan ugyanazzal a düh-

vel és értetlenséggel kezelik a román 

háborús szerepvállalásnak, Erdély 

történelmi hovatartozásának és a ver-

sailles-i békerendszer problémáinak 

elemzését, mint Boia korábbi míto-

szdöntögetô munkáit.

És a magyar olvasók?
Tagadhatatlan, hogy mi is meglepett 

figyelemmel olvassuk, amikor a törté-

nész cafatokra tépi Erdély román 

gyökereinek hitvilágát. Kijelenti, hogy 

Erdély soha nem tartozott román álla-

mi keretekhez, mindig is Magyaror-

szág része volt, és bár a románok hi-

vatkozhatnak etnikai érvekre, 

történelmi jogra nem. Mint írja: „Vá-
dolhatták a magyarokat azzal, hogy 
elnyomták és diszkriminálták a romá-
nokat, de nem vádolhatták ôket azzal, 
hogy Erdélyt valaha is tôlük »rabolták 
volna el«.” Boia továbbá kételkedik 

abban, hogy a hatvanszázalékos anal-

fabetizmussal küszködô, nyolcvan 

százalékában paraszti románság „év-

százados álma” valósult meg akkor, 

amikor 1916-ban Románia hadba lé-

pett a központi hatalmak ellen, hogy 

végre „felszabadítsa” a magyar elnyo-

más alatt szenvedô erdélyi testvé-

reket. Mint ahogy abban is, hogy az 

„erdélyi testvérek” valóban szerettek 

volna „felszabadulni” és Romániához 

csatlakozni, hiszen sûrû iskolahálózatot 

tarthattak fenn, egyházaik kitûnôen 

szervezettek voltak, változatos és ke-

mény hangú sajtó adhatott hangot kö-

veteléseiknek, szoros kapcsolatot 

ápolhattak Romániával. „Minden jo-
gos kritika ellenére Magyarország 
jogállam volt, alkotmányos és parla-
mentáris” –-- ismeri el a történész, 

rendíthetetlenül szembemenetelve a 

mai napig eleven román alapelvvel, 

amely szerint Erdély román törté-

nelme a rabszolgaság és a hun rombo-

lás históriája. E rettenetes földön azért 

kellett fából építeni a románság tem-

plomait, hogy sebtében szét lehessen 

szedni, majd másutt újra összerakni, 

ha jöttek a gyújtogató magyar hor-

dák…

Meglepôdésünk azonban kissé csill-

apodik a legkényesebb kérdést taglaló 

fejezetnél. A világháborút lezáró béke-

rendszer --– ez persze cáfolhatatlan --–, 

legyen „akár jó, akár rossz..., a mai 

Európa keresztlevele”. Ebben a fe-

jezetben Boia óvatos tánclépéseket 

tesz annak érdekében, hogy magya-

rázatot adjon a területgyarapodást 

követô nemzeti arculatváltásra, hogy 

finoman fogalmazzunk --– azazhogy az 

egykor román, magyar és német jel-

legzetességeket felmutató térség má-

ra csaknem egyöntetûen román lett -– 

leszámítva a Székelyföldet, amely 

továbbra is „kezelhetetlennek” bizo-

nyul. Ám a minden jogrenddel szem-

bemenô, erôszakos románosítás csak 

szemérmes eufemizmusként jelenik 

meg. A történész megértô Ausztria és 

a Szudéta-vidék németségével kapcso-

latban, amelynek a háború után nem 

adták meg a nemzeti önrendelkezés 

jogát, ám úgy véli, Ausztria–Magyar-

ország földarabolása már csak a té-

nyek szentesítése volt. A nyelvet nem 

fogadja el a nemzet meghatározásának 

kritériumaként --– miért is tenné, hi-

szen bajban lenne a Kárpátokon túli 

csángókkal (is) --–, és határozottan ál-

lítja, hogy akárhol húzták volna meg a 

határokat, „nemzetileg homogén terül-

Aranyosgerend XIII. századi református temploma (jobbra) sem maradhat ortodox szomszéd nélkül. 
Gomba módra szaporodnak

eteket nem lehetett volna kijelölni”.

Jóllehet azért túlzásnak tartotta volna 

Nagy-Romániát kiterjeszteni a túlsá-

gosan magyar Tisza vonaláig.

Egyszóval az egyik magyar szem sír, 

a másik nevet Boia új könyvének la-

pozgatásakor. Éppen úgy, mint amikor 

az ember ellátogat a Kárpátok között, 

az Ojtozi-szorosnál megbúvó kis kato-

natemetôbe. 1916-ban itt, Sósmezônél 

igyekeztek megállítani a betörô romá-

nokat a magyarok és a németek. A sír-

kert a felületes szemlélô számára ma 

román trikolóros emlékhely, a kapunál 

román nyelvû felirat hirdeti, hogy 

azok nyugszanak itt, akik 1916 és 1919 

között a nemzet egyesítéséért áldozták 

életüket. De mit szólnának mindehhez 
azok a magyar és német katonák, akik-
nek a sírkeresztjükrôl levésték az ere-
deti nevet, hogy románnal helyettesít-
sék?
Egyetértünk Eminescuval: annyi 

itt az idegenség.

Margittai Gábor
(Magyar Nemzet)



Felavatták Antall József mellszobrát 
az Európai Parlament brüsszeli szék-
házában, a néhai magyar miniszter-
elnökrôl elnevezett épületszárnyban.

A szobrot Klára asszony, Antall Jó-
zsef özvegye leplezte le. Rajta kívül az 
eseményen beszédet mondott Gulyás 
Gergely, az Országgyûlés fideszes 
alelnöke, Prôhle Gergely, az Emberi 
Erôforrások Minisztériumának he-
lyettes államtitkára, valamint Gyürk 
András, az EP magyar néppárti dele-
gációjának vezetôje.

A szoboravatás elôtt az Antall József 
Tudásközpont Gondolatok Európáról 
–-- Az alapító atyák öröksége napjaink 
Európájában címmel szimpóziumot 
szervezett. A rendezvény annak a 
programsorozatnak a nyitóeseménye 
volt, amelyet a központ az Antall-kor-
mány hivatalba lépésének és Európa 
újraegyesítésének a huszonötödik év-
fordulója alkalmából kíván megvalósí-
tani Antall 25 címmel, brüsszeli, pá-
rizsi, illetve budapesti helyszíneken.

* * *

Egy globális tanácsadó cég idén is 
sorrendbe állította az országokat asze-
rint, hogy mennyit ér az útlevelük. 
Magyarország igen elôkelô helyen 
szerepel. Talán meglepô, de nem 
Észak-Korea az utolsó.

A The Henley & Partners globális 
tanácsadó cég arra szakosodott, hogy 
ügyfeleinek tartózkodási engedélyt és 
állampolgárságot szerezzen a kívánt 
országban. Húsz irodája van világszer-
te, szakértôi pontosan követik, hogy 
bizonyos útlevelek mennyit érnek, va-
gyis hány országba utazhatunk velük 
szabadon, vízum igénylése nélkül. Az 
összeállított Visa Restriction Index 
minden évben frissül, és általa jól nyo-
mon követhetô a világpolitika állása: 
ha valahol konfliktus tör ki, és mene-
kültáradat várható, annak az ország-
nak az állampolgáraival szemben egy-
re többen bevezetik a vízumkényszert, 
így a listán lejjebb csúszik az útlevelé-
nek értéke.

A legfrissebb, tegnap nyilvánosságra 
hozott lista a tavalyi év végén érvényes 
állapotokat tartalmazza. Eszerint a vi-
lág legértékesebb útlevele a finn, mert 
ezzel 174 országba utazhatunk vízum 
nélkül. Velük holtversenyben még 
négy ország: Németország, Svédor-
szág, az Egyesült Királyság és az Ame-
rikai Egyesült Államok állampolgárai 
élvezhetnek hasonló elônyöket. A dá-
nok és a kanadaiak 172 bármikor meg-
látogatható országgal állnak a listán, 
ôket egy nagyobb csoport követi: Bel-
gium, Franciaország, Olaszország, Ja-
pán, Dél-Korea, Luxemburg, Hollan-
dia, Portugália és Spanyolország 171 
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ÁFA, GST
Nos, már megint a szégyenpadban 

ül-e szeretett szülôhazánk? Ez a kérdés 
akkor merült fel amikor a melbourne-i 
napilap The Age március 30-i számá-
ban egy táblázatban azt láthatjuk, 
hogy 17 ország ranglistáján Magyaror-
szágon a legmagassabb a forgalmi 
adó: 27%.

Az internetes lexikon szerint az Ál-
talános Forgalmi Adó (ÁFA, angolul 
Value Added Tax, VAT, nálunk Auszt-
ráliában GST) a forgalmi adók egyik 
tipusa. A modern gazdaságban az ál-
lami jövedelmek jelentôs forrása a 
társasági adó (company tax) és a jö-
vedelem adó (income tax) mellett. A 
végfogyasztásra vetik ki, ezért elmé-
letileg minden vásárló megfizeti.

Itt Ausztráliában jól ismerjük a GST-
t, mert amikor a vizvezeték szerelô 

benyújtja az óriási nagy számláját ak-
kor a végén még azt is olvashatjuk, 
hogy plus 10% GST.

Ausztrália a 17 ország között a lega-
lacsonyabb négy között van, mig a há-
rom legnagyobb GST-s ország Ma-
gyarország (27%), Izland(25%), és 
Svédország(25%).

Nincs olyan adó, amit ne lehetne bí-
rálni. Az internetes lexikon rámutat, 
hogy „mivel az alacsonyabb jövedel-
mûek és a többgyermekesek jövedel-
mük nagyobb részét -általában teljes 
egészét ---- napi cikkek vásárlására 
fordítják, míg a gazdagabbak megta-
karítása, külföldi fogyasztása gyakran 
mentes az ÁFÁ-tól ezért az ÁFÁ-t a 
„szegények adójának” is nevezik.”  
Nos itt jöhet az ellenzék kritikája, hogy 
a szôrös szívû Orbán kormány agyon 
adóztatja a szegényeket, ---- de azért 
egy kicsit vigyázzanak, mert a Gyur-
csány- Bajnai „kormányzás” idején az 
ÁFA szintén 27% volt!

Nos, nagy hiba lenne egy adó felett 
pálcát törni, vagy éppenséggel dicsér-
ni a nélkül, hogy az egész állami adó-
zási rendszer szerkezetét megvizsgál-
nánk. Egy jól kormányozott országban 
az adózási rendszer a kormány által 
kitûzött célok szolgálatában áll. Az 
ország nagy többségének támogatását 
élvezô Orbán kormány felvázolta azo-
kat a kihívásokat, amiket meg kell ol-
dani közép és hosszú távon.

A legfontossabb feladat a demográfia, 
azaz megállítani a lakosság fogyását, 
támogatni a gyerek vállalást, állami 
segítséget a nagycsaládosoknak. Így 
abból a 27%-os ÁFÁ-ból egy nagy sze-
let erre a célra megy.

A másik kihívás a munkahely terem-
tés. Ezt szolgálta, hogy a „haladó”, 
„demokrata” szoci kormányok idején 
elért 50%-os társasági adót az Orbán 

kormány 19%-ra csökkentette, ezzel 
elôsegítette a befektetéseket és a hasz-
nos tôke beáramlását.

A harmadik kihívás az volt, hogy a 
munkavállalókat ne sújtja egy hatal-
mas jövedelem adó azaz akarjanak 
többen, többet dolgozni. Szinte hihetet-
len, hogy a szoci „kormányzás” idején 
az átlagos jövedelem adó ---- ami az 
egész jövedelemre volt kiszabva - 40% 
volt!! Ezt az újonnan megválasztott 
Orbán kormány 2010-ben egy csapásra 
20.3%-ra csökkentette. Két évvel ké-
sôbb pedig ez a mai 16%-ra zsugoro-
dott.

De nézzük meg mennyi adót fizetett a 
magyar melós 100 Ft munkabér után a 
szoci Gyurcsány-Bajnai rendszerben. 
Kezdjük a jövedelem adóval: 40%. 
Társadalmi biztosítás: 18.5 Ft. A zseb-
ben marad 41.5 Ft. Ezzel a pénzzel 
elmegy a boltba, ahol 27% ÁFÁ-t fizet 
--- az államnak megy 11.2 Ft ÁFA. Így 
összesen az állam 100 Ft munkabérbôl 
elvett 69.7 forintot. De a történethez 
tartozik, hogy a melós fônöke a mun-
kaadó köteles 28,5 Ft társadalmi bizto-
sítást fizetni.

A pénzügyminiszter kezdeményezé-
sére itt Ausztráliában is megindult 
egy vita arról, hogy a GST túl alacsony, 
és hogy az adó rendszer túl sok pénzt 
visz el a munkaadóktól és a munkavál-
lalóktól.

Nos, tisztelt canberrai hölgyek és 
urak, tessék a magyar példát tanul-
mányozni. A jelszó: nagyobb GST, 
több munkahely! Magyarország nem 
szégyenpadban ül, éppen ellenkezô-
leg!
Hajrá magyarok!

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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országgal.

Magyarország a tizedik helyen van, 

Csehországgal holtversenyben --– a 

piros útlevelünkkel 162 országba utaz-

hatunk elôzetes vízumigénylés nélkül. 

Szomszédaink közül csak Ausztria áll 

elôttünk, a hetedik helyen, 168 ország-

gal, Szlovákia állampolgárai eggyel 

kevesebb helyre utazhatnak passzport-

jukkal, Szlovéniával szemben 160 he-

lyen nem alkalmaznak vízumkény-

szert, a román útlevél viszont csak a 

tizenkilencedik helyre futott be 148 

szabadon meglátogatható országgal. 

Szerbia és Ukrajna nem meglepô mó-

don ennél is hátrébb van, déli szom-

szédunk 107 országgal a harmincö-

tödik, a válság sújtotta Ukrajna 79 

országgal az ötvenharmadik.

A listán vannak meglepô helyezettek 

is. A koszovói papírok megdöbbentôen 

keveset érnek: mindössze 40 országba 

lehet eljutni velük, és ez a lista nyolc-

vanhetedik helyére volt elég. Az övék-

nél még a kubai útlevél is sokkal jobb: 

61 országba lehet menni szabadon, és 

ez a hatvankilencedik helyet jelenti. 

Érdekes módon nem Észak-Korea van 

az utolsó helyen: a kommunista ország 

okmányaival 42 országba lehet eljutni, 

hasonlóan a burmai és bangladesi útle-

velekhez, ez a nyolcvanhatodik helyre 

elég. Az utolsó három helyen lévô or-

szágok gyakran szerepelnek a hírek-

ben. A negatív lista dobogójának har-

madik fokán Pakisztán és Szomália áll, 

a 32 ország a kilencvenkettedik helyre 

elég, a kétes értékû ezüstérmet az ira-

kiak birtokolják, akik 31 országba me-

hetnek vízum nélkül, míg a „gyôztes” 

pedig Afganisztán, mert állampolgárai 

csak 28 helyre látogathatnak el szaba-

don a 219 lehetséges célország közül.

Akadnak, akik megkérdôjelezik a Vi-

sa Restriction Index eredményét, és 

azt mondják, hogy nem a finn, hanem a 

hongkongi a legértékesebb útlevél a 

földön. A Shanghaiist.com szerkesztôi 

azzal érvelnek: igaz ugyan, hogy a finn 

útlevéllel a legtöbb országba lehet le-

jutni, de ez csalóka lehet, mert nem 

számol a meglátogatható országok lé-

lekszámával és területének nagyságá-

val. A hongkongi útlevél 156 megláto-

gatható országgal csak tizenötödik, így 

a magyarnál is gyengébb a Visa Res-

triction Index listáján, de ez összesen 

több mint nyolcvanmillió szabadon be-

barangolható négyzetkilométert és 

közel négymilliárd meglátogatható 

embert jelent, így az a legerôsebb -– a 

finn okmánnyal 52 millió négyzetkilo-

méter és 2,1 milliárd ember érhetô el. 

A magyarázat: a különleges igazgatású 

város okmányaival rendelkezôk szaba-

don utazhatnak Kína területén, de 

megtartották a korábbi brit gyarmati 

státusból származó elônyeiket is. Így 

gond nélkül beléphetnek a Brit Nem-

zetközösség teljes részére --– például 

Kanadába és Új-Zélandra --–, valamint 

vízum nélkül jöhetnek a schengeni te-

rületre is. Ezenkívül megkapták a 

kínai útlevél nyújtotta lehetôségeket: 

Oroszországba, Mongóliába és Kazah-

sztánba is elôzetes engedély nélkül 

utazhatnak.

* * *
Három évtized elteltével megszûnik 

a tejkvótarendszer az Európai Unió-

ban: a gazdálkodók április 1-jétôl annyi 

tejet termelhetnek büntetlenül, 

amennyit csak akarnak. Ez nagy le-

hetôség az északi országoknak, míg 

Franciaország az óvatosságot válasz-

totta.

A II. világháború után hiány volt a 

tejbôl, a túltermelés csak az 1970-es 

években kezdôdött el. A többletet 

elôbb az Európai Unió elôdje, az Euró-

pai Közösségek vásárolta fel a piacinál 

magasabb áron, majd 1984-ben beve-

zette a termelés mennyiségét szabá-

lyozó tejkvótarendszert. Most, har-

minc évvel késôbb az Európai Unióban 

teljes egészében liberalizálják a tejpia-

cot. Forradalmi átalakulás még úgyis, 

hogy 2009 óta minden évben 1 száza-

lékkal emelték a nemzeti kvótákat a 

rendszer megszüntetésére és a növek-

vô világpiaci keresletre való felkészü-

lés jegyében.

A feltörekvô országokban egyre na-

gyobb az igény a tejtermékek iránt. 

Például a kínai piac óriási keresletet 

támaszt a külföldön gyártott csecsemô-

tápszerek iránt, miután hatalmas bot-

rányok robbantak ki a hazai gyárt-

mányú, gyermekek halálát okozó 

szennyezett tápszerek miatt. Ebben a 

helyzetben a fôszereplô Észak-Európa 

már starthelyzetben várakozik. Íror-

szág nem titkolja, hogy 2020-ig meg 

akarja duplázni tejtermelését. Német-

országhoz és Franciaországhoz képest 

az évi 5,4 milliárd liter tejet termelô 

Írország ugyan kicsinek számít és ter-

veit az exportra alapozza, miután ter-

mékeinek 80 százalékát már így is 

külföldön értékesíti. Ugyanez a helyzet 

Hollandiában, ahol a tejtermelôk szö-

vetsége (NZO) „hihetetlenül nagy 

lehetôségként” tekint a kvótarendszer 

eltörlésére.

„A kvótákat azért állították fel, mert a 

kereslethez képest túl sok tej volt a 

piacon, de a helyzet tényleg nagyon 

sokat változott azóta” --– mutatott rá 

René van Buitenen, az NZO szóvivô-

je. Az eddigi rendszer miatt az Egye-

sült Államok és Új-Zéland termelôi 

elônyhöz jutottak és mára a világ elsô 

számú exportôreivé váltak. A holland 

tejtermelôk eltökéltek, hogy behozzák 

a lemaradást, és reményeik szerint 

2020-ra 20 százalékkal növelik a kibo-

csátást. Az európai kontinens elsô szá-

mú tejtermelôje, Németország évi 1-3 

százalékos növekedéssel számol 2020-

ig, és a termelôk nem is rejtegetik 

örömüket. Németország az utóbbi 30 

év alatt 21-szer lépte át nemzeti kvó-

táját, amiért összességében közel két-

milliárd eurós bírságot kellett fizetnie. 

Miként a többi észak-európai ország, 

Németország is úgy véli, hogy megfe-

lelôen felkészült a tejtermelés gyors 

növelésére, és bízik abban, hogy képes 

lesz ésszerû áron értékesíteni a többle-

tet.

Franciaországban viszont nagy a 

nyugtalanság, mert még élénken él az 

emlékezetben a 2009-es válság, amikor 

a kereslet drámai visszaesése az árak 

30 százalékos csökkenésében csapó-

dott le. Így aztán a második legnagyobb 

európai tejtermelô országban a terme-

lôk és szövetkezetek is azt az álláspon-

tot képviselik, hogy csak akkor növelik 

a termelést, ha kereslet mutatkozik 

termékeikre. Sôt, Párizs azt követeli, 

hogy az Európai Unió hozzon létre 

egyfajta mechanizmust a deregulált 

piacokon kialakuló esetleges túlterme-

lési válságok kezelésére. Bár ezt a 

francia indítványt Olaszország és Len-

gyelország is támogatja, Brüsszelben 

meglehetôsen nagy ellenállásba ütkö-

zik. Annál inkább is, mivel február 

eleje óta jelentôsen emelkedtek az 

árak, a tejpor például tonnánként 500 

euróval, 2350 euróra drágult.

A tej- és tejtermékek árát több ténye-

zô is növeli: az év elején Európában 

visszafogták a termelést a kvótatúllé-

pés miatti bírságok elkerülése végett, 

az euró értékének csökkenése támo-

gatja az európai tejtermékek iránt 

mutatkozó külföldi keresletet, miköz-

ben Új-Zélandon szárazság nehezíti a 

termelôk életét. Az európai tejterme-

lôket sújtó orosz embargó miatt elôbb 

ugyan estek az árak és a sokan leg-

rosszabbtól tartottak, mostanra azon-

ban kifutott ennek a hatása. Így Phil 
Hogan, az Európai Bizottság mezô-

gazdaságért felelôs tagja február vé-

gén nyugodtan mondhatta, hogy jelen-

leg „nincs semmilyen probléma” a 

tejárakkal. Az EU 28 tagállamában 

2014-ben 151 milliárd liter tejet ter-

meltek. Az országok listáját Németor-

szág vezeti több mint 30 milliárd liter-

rel, majd Franciaország következik 23 

milliárd literrel, Nagy-Britannia (14 

milliárd liter), Hollandia, Olaszország 

és Lengyelország. Az Európai Bizott-

ság arra számít, hogy idén 1,2 százalék-

kal, jövôre pedig 0,6 százalékkal növe-

kedik a termelés.

* * *
A hangyák akár az ûrben, a földi gra-

vitáció nélkül is képesek rá, hogy csa-

patmunkával fedezzenek fel új terüle-

teket –-- állapították meg a kutatók, 

akik a rovarok együttmûködési mód-

szereit tanulmányozva akarnak kere-

sési algoritmusokat kifejleszteni csa-

patban mozgó robotok számára.

A vizsgált hangyákat 2014 januárjá-

ban küldték fel a Nemzetközi Ûrállo-

másra (ISS) és a velük folytatott kísér-

letek eredményeit a Frontiers in 

Ecology and Evolution címû folyóirat-

ban közölték.

A vizsgálatban részt vevô Deborah 
Gordon szerint a hangyák már sokfé-

le földi környezetben bizonyították 

lenyûgözô együttmûködési képessé-

geiket, a mikrogravitációs környezet-

ben tapasztalt eredmények azonban 

teljesen újak. A szakemberek szerint a 

hangyák számára ugyan kissé nehéz-

kes volt a kapcsolattartás csúszkálás 

közben, de amikor elsodródtak egy-

mástól, „lenyûgözô képességeikrôl” 

tanúbizonyságot téve voltak képesek 

újra és újra megvetni a lábukat a szi-

lárd talajon.

„Néha egymásba kapaszkodva mász-
tak vissza. Máskor sikerült egyszerûen 
leereszkedniük a felszínre. Azt hiszem, 
hogy ennek a biomechanikája rendkí-
vül érdekes” –- idézte Gordont a BBC 

News. A kutatók gyepihangya-koló-

niákat küldtek fel az ûrállomásra. A 

rovarok tárolására használt apró, át-

látszó mûanyag dobozok mindegyiké-

ben volt egy fészkelôhely, ahol a han-

gyák éltek. A kísérletben a kutatók 

fokozatosan növelték a hangyák rend-

elkezésére álló területet, és összeha-

sonlításképpen kollégáik a Földön is 

elvégezték ugyanezt a vizsgálatot.

Földi körülmények között a terület 

kibôvülésének és a „népsûrûség” csök-

kenésének következtében a rovarok 

nagyobb területet fedeztek fel és job-

ban szétszóródtak, alig öt percen belül 

a tároló szinte mindegyik sarkában 

megfordult már több mint egy han-

gya.

Az ûrben lévô hangyák is igyekeztek 

minden tôlük telhetôt megtenni, és a 

mikrogravitációval küzdve elindultak 

az új területek felfedezésére, ám közel 

sem voltak olyan hatékonyak, mint a 

Földön lévô társaik. „Azt hiszem, en-

nek részben az lehet az oka, hogy a ka-

paszkodásra való koncentrálás miatt 

lassabban haladtak és nem volt lehetô-

ségük a terület alapos feltérképezésé-

re” –-- mondta Gordon hozzátéve, hogy 

a hangyák olykor 3-8 másodpercet le-

begtek a semmiben.

„Minden hangya képes a kollektív ku-

tatásra. Nem tudjuk, miként csinálják. 

Létezhet valami érdekes algoritmus 

erre, amelyet még nem fedeztünk fel” 

–-- magyarázta a szakember, aki meg-

jegyezte, hogy ilyen algoritmusokkal 

be lehetne programozni a robotokat 

arra, hogy csoportban központi irányí-

tás nélkül kutassanak. A szakemberek 

most iskolás csoportok segítségét ké-

rik, hogy a környezetükben élô han-

gyafajokkal és saját gyártású felsze-

relésekkel végezzenek hasonló 

kísérleteket, további információkat 

gyûjtve a rovarokról.

* * *
500 000 éve is vadásztunk már ele-

fántokra --- a mai orvvadászokkal el-

lentétben azonban nem az agyaraik 

miatt, hanem a túlélésért öltük ôket.

1,8 és 1,5 millió évvel ezelôtt a Homo 

erectus jelentôs változásokon ment 

keresztül: elôször is, az agyának mére-

te és kapacitása jelentôsen megnöve-

kedett. Ekkor még elég kezdetleges 

módon készítette kôeszközeit: a köve-

ket szilárdabb anyagú sziklákhoz pat-

tintotta, ezzel éles, esetenként hegyes 

felületeket alkotva. Nem sokkal az 

agytérfogat növekedése után azonban 

elhagyta ezt a módszert, és a sokkal 

fejlettebb, úgynevezett acheuli metó-

dus felé fordult. Az acheuli kultúra 

körte alakú vagy ovális kézi fejszéket, 

szakócákat készített --- ezek az eszkö-

zök annyira kiszolgálták az ôsemberek 

igényeit, hogy több mint egymillió 

évig szinte semmit sem változtattak a 

megmunkálás technikáján --- sôt, az 

egész világon ezt a módszert használ-

ták, nem csupán kialakulásának hely-

színén, Afrikában.

Több kutató úgy gondolja, hogy az 

agytérfogat lényeges növekedése és a 

fejlettebb kôeszközök megjelenése kö-

zött van kapcsolat: az agykapacitás 

fenntartásához sokkal több energiára, 

több táplálékra volt szükség, ehhez pe-

dig komolyabb felszerelés kellett.

A régészek általában mamut- és ele-

fántcsontokkal együtt találnak rá az 

acheuli szerszámokra --- egészen eddig 

azonban nem volt konkrét bizonyíték 

arra, hogy ôseink valóban arra hasz-

nálták ôket, hogy feldolgozzák a hatal-

mas emlôsök húsát. Egy 2004-es ásatás 

leletei most segíthetnek rávilágítani a 

megoldásra.

Ran Barkai, a Tel Aviv-i Egyetem 

archeológiaprofesszora és csapata az 

izraeli Revadim városa melletti kôbá-

nyában végeztek ásatásokat, ahol ren-

geteg jó minôségû, 300-500 ezer éves 

kôeszközt találtak, méghozzá kecske-, 

gazella- es ôzcsontok társaságában. 

Ezek mellett azonban a ma már kihalt 

erdei ôselefánt (Palaeoloxodon anti-

quus) maradványai is ott feküdtek, 

acheuli fejszék társaságában. Kémiai 

vizsgálatok kimutatták, hogy a szer-

számokon az elefánthoz tartozó zsír-

maradványok találhatók.

A csapat tökéletes replikákat is készí-

tett a szerszámokról, hogy pontosan 

meg tudják határozni, hogyan használ-

ták ôket --- kiderült, hogy a fejszék 

tökéletes multifunkciós eszközök vol-

tak, amelyekkel csontot és inakat is 

tudtak vágni. A kisebb szerszámokkal 

valószínûleg a bundát, az izmokat és a 

zsírréteget választották el egymástól.

Ezek az eszközök tökéletes bizonyí-

tékot nyújtanak arra, hogy az acheuli 

szerszámok kulcsszerepet játszottak 

abban, hogy az ôsemberek húsfogyasz-

tása megnôtt. „Ezek az eszközök több 

mint egymillió évig hozzásegítették az 

ôsembereket ahhoz, hogy túléljenek” -

-- mondta el Barkai a Live Science-nek. 

--- „Tökéletesen megfeleltek az igénye-

iknek.”
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Dr. Hangay György:

Darvas Iván, a nemzet színésze
Mostani sorozatunkban a magyar színjátszás kiválóiról 

emlékezünk meg. Mi, mint közönség, leginkább csak azt 
tudtuk róluk, amit mûvészetük révén tudtunkra adtak. Most 
azonban megkíséreljük, hogy belekukkantsunk az elmúlt idôk 
emlékeibe, azokba is, melyek talán alig vagy egyáltalán nem 
ismertek a nagyközönség számára.

Halljuk tehát, mit tudunk róla?
Elsôsorban azt, hogy egyik legkivá-

lóbb színészünk volt, aki úgy a színpa-

don, mind a magánéletben példaképül 

szolgálhatna minden magyar érzelmû 

embernek Pedig nem is volt színma-

gyar –-- ha szabad ezzel a nem ide illô, 

rasszista csengésû szóval élnem.

Hogyan értsük ezt? Kezdjük talán a 

legelején, 1925-ben, amikor Darvas a 

felvidéki kis Beje községben megszü-

letett. A keresztségben a Szilárd ne-

vet kapta, édesapja, Darvas János 

magyar újságíró, édesanyja pedig az 

orosz származású  Antonyina Jevdo-
kimova volt. A család hamarosan Prá-

gába költözött, ahol aztán a fiút az 

általános iskola elvégzése után  egy 

németnyelvû gimnáziumba iratták be. 

Így aztán egyszerre négy nyelvet ta-

nult meg, mondhatni, hogy anyanyelvi 

szinten. Az iskoláiban csehül és né-

metül, édesanyjával oroszul beszélt, 

de az otthoni nyelv leginkább magyar 

volt, amirôl a gyerek azt hitte, hogy az 

egy titkos nyelv, amit rajtuk kívül más 

nem is beszél. Ráadásul késôbb még 

angolul is megtanult. Minden esetre, a 

nyelvtudása nagyon is hasznosnak bi-

zonyult élete során. A család 1938-ban 

Budapestre költözött.

Szinte azonnal az érettségi után bei-

ratkozott a Színmûvészeti Akadémiára, 

amit el is végzett sikeresen. Már aka-

démiai évei során is sûrûn foglalkoz-

tatták számos darabban, de errôl a 

korszakról nem sokat tudunk, akár-

csak a háborús évekrôl sem, amikor 

Szilárd –-- mert akkor még mindíg így 

nevezte magát ---  nagyjából hadköte-

les korú volt. Az oroszok bejövetelekor 

azonban gyorsan feltalálta magát és 

tolmácsként dolgozott egy ideig. 1946-

tól fogva Várkonyi Zoltán Paulay 
Ede utcai Mûvész Színházába szerzô-

dött. Ebbôl a színházból lett aztán az 

Úttörô Színház 1949-ben. De ne szalad-

junk elôre, inkább nézzük, mi történt 

46-ban. Elôször is a Szilárdból Iván 

lett. Ennek fôoka az volt, hogy a fiatal 

színész el akarta kerülni az esetleges 

félreértéseket a már akkor ismert 

Darvas Szilárd író nevét illetôleg. M 

ellesleg megjegyzendô, hogy nem vol-

tak rokonságban. Az 1946-os év másik 

nagyjelentôségû eseménye pedig az 

volt, hogy megismerkedett Tolnay 
Klárival. Tolnay akkor már befutott 

színésznô volt, tíz évvel idôsebb Iván-

nál, de mégis nagy szerelembe estek 

egymással., Rövidesen összeházasod-

tak –-- és 13 éven át együtt éltek. Válá-

sukat jórészt az 1956-os forradalom 

során átéltek és annak következményei 

okozták –-- de errôl is majd egy kicsit 

késôbb.

1949-tôl egészen a Forradalomig a 

Madách Színház tagja volt. Ez a szín-

ház ismert volt, hogy csak úgynevezett 

„minôségi” darabokat  tûzött mûsorra 

és csakis kiváló színészek közremûkö-

désével. Darvas Iván lett az egyik 

sztár, neve vonzotta a közönséget, még 

a kötelezôen bemutatott orosz darabok 

esetében is. De igazi népszerûségét 

filsikereinek köszönhette. Legtöbbször 

fôszerepben, 1948-tól 1656-ig 15 film-

ben szerepelt. A két utolsót, a Bakaru-

hában-t és a  Gerolsteini kaland-ot 

még befejezte 56-ban, de a bemutatók-

ra csak a következô évben került sor. 
S mi történt a Forradalom alatt? 

Hát ezzel kapcsolatban személyes él-

ményeim is vannak. A Forradalom 

elsô napjaiban elterjedt a hír, hogy 

Darvas a Madách Színház mûvészbe-

járója elôtt áll, kokárdával a mellén, 

puskával a vállán. Természetesen 

azonnal rohantunk megnézni, de mire 

odaértünk, már nem volt ott. Hát ez 

volt az úgynevezett nagy élmény...Ter-

mészetesen ennél sokkal komolyabb 

dolgok is történtek. Darvas báttyát, 

Darvas Attilát 1955-ben kémkedésért 

és úgynevezett hazaárulásért 10 évi 

börtönre ítélték. Az ügy bonyodalmas 

és mesterségesen felfújt volt, amibe 

Ivánt is belekeverték, Tolnay Klárival 

együtt. Iván is kapott egy évi felfüg-

gesztettet, mondván, hogy cinkos volt, 

nem jelentette fel saját testvérét. A 

Forradalom kitörése után Darvas Iván 

a Madách Színház Forradalmi Bizott-

ságának  tagjaként a Budapesti Orszá-

gos Börtönbe ment, hogy bátyját és 

rabtársait kiszabadítsa. A börtönbôl a 

Legfôbb Ügyészséghez irányították, 

ahol az ügyészség forradalmi bizott-

ságától megbízólevelet kapott a Rá-

kosi-rendszerben elítélt politikai fog-

lyok kiszabadítására. A börtönbe visz-

szatérve mintegy 120-140 politikai fo-

golynak, köztük bátyjának, szabaduló-

levelet állított ki. Ezt követôleg aktív 

szerepet vállalt a Színmûvészek Forra-

dalmi Bizottságában is. De aztán a 

Forradalom leverése után a megtorlás 

sem váratott magára sokáig. Óriási 

népszerûsége ellenére is 1957. május 

30-án letartóztatták és október 16-án a 

Fôvárosi Bíróság két év börtönbünte-

tésre ítélte. A korábban felfüggesztett 

egy évvel együtt összbüntetését két év 

8 hónapra emelték.. Hatalmas közfel-

háborodást keltett ez az emberekben, 

pedig akkor, a Kádár-terror  idején, 

amikor százakat végeztek ki, ez a bün-

tetés aránylag csekélynek volt mond-

ható. Tolnay Klári megúszta, pedig 

rendszeresen járt be a börtönbe, hogy 

idônként legalább néhány percig lát-

hassa férjét. Ez a próbatétel túl ke-

ménynek bizonyult és 1958-ban házas-

ságuk felbomlott.Tolnay soha többé 

nem ment férjhez. Hogy Darvas ho-

gyan vészelte át a hosszú hónapokat, 

azt talán sohasem fogjuk megtudni. 

Kétségtelen, hogy egy olyan embert 

mint ô, nem lett volna szabad börtönbe 

dugni, hiszen mûvészete révén a ma-

gyar kultúra kimagasló képviselôje 

volt. 1959 április 4-én szabadult, de a 

rendszer tovább büntette: nem léphe-

tett színpadra, egészen 1963-ig. Addig 

az ország egyik legkiválóbb mûvészé-

nek egy  mûanyag üzemben kellett se-

gédmunkásként dolgoznia. Elképzelhe-

tetlen, hogy micsoda veszteség volt ez 

a majdnem négy éves kiesés. Nem 

csak Darvas számára, ki ekkorra elér-

te azt a mûvészi szintet, amit egy beé-

rett, rendkívüli tehetséggel megáldott 

színmûvész elérhet, hanem az egész 

nemzet számára is, kit megfosztottak 

tôle.

De ezzel mégsem ért véget színészi 

pályafutása. A tehetséget még Kádár 

és Biszku Béla sem tudta elnyomni. 

1963 után elôször csak Miskolcon sze-

repelhetett 1963-ban kerülhetett újra 

színpadra. a Miskolci Nemzeti Szín-

házba, majd 1964-1965 között vissza-

térhetett Budapestre és a  József Atti-

la Színházba szerzôdhetett. 1965-1989 

között a Vígszínházba szerzôdött régi 

barátjához,  Várkonyi Zoltánhoz. 1990-

tôl szabadfoglalkozású volt. Népszerû-

sége természetesen ismét óriásivá da-

gadt, szinte visszatérésének pillanatá-

tól fogva. Ez megint csak a filmszere-

peknek és talán méginkább az akkor 

már a legtöbb háztartásban megjelenô 

televízónak volt köszönhetô. 1963 után 

több mint két tucat filmben és 23 TV 

filmben szerepelt

Tolnay Klárival a válás után is meg-

maradt a jó viszony. De 1972-ben is-

mét megnôsült, Moroczi Irént vette 

feleségül és ebbôl a házasságból két 

gyermekük született. A rendszerváltás 

után ismét bekapcsolódott a politiká-

ba. A Szabad Demokraták Szövetségé-

nek tagja és parlamenti képviselôje is 

volt. 2007-ben 82 éves korában húnyt 

el Budapesten.
És végül, hogyan emlékezzünk rá? 

Mint egyik legnagyobb nemzeti színé-

szünkre, aki pályafutása során csak-

nem minden nagy szerepet eljátszott. 

Mûvész volt, s nem csak a színpadon, 

hanem a képzômûvészet terén is  s gra-

fikáiból rendszeresen rendeztek nagy-

sikerû kiállításokat. Darvas Iván csak-

nem minden, színmûvésznek adható 

díjat átvehetett. Ezek közül csak a 

legfontosabbat említve: kétszer úgy a 

Jászai Mari, mind a Kossuth díjat, a 
Nagy Imre Érdemrendet és a Prima 
Primissima díjat. Jászai Mari-díjat, 
1978-ban és 1998-ban Kossuth-díjat 
kapott. 1969-ben érdemes mûvész, 
1975-ben kiváló mûvész lett. 

Könyvajánló 
Kádár Gyula: Múltunk kötelez

A sepsiszentgyörgyi történész, a Történelmi Magazin kiadója-fôszerkesztôje, 
a Háromszék állandó külsô munkatársa az utóbbi két évben három kötettel 
jelentkezett.

A két esztendeje megjelent Székelyföld határán címû könyvét az autonómia-
harc bibliájaként méltattuk, s a szentírási párhuzamnál maradva, a tavaly kia-
dott, Székely hazát akarunk címût az autonómiaharc újszövetségeként jelle-
meztük. Vártuk a sorozat harmadik kötetét, az ki is jött a nyomdából, de címé-
ben nem találjuk sem Székelyföldet, sem a székely hazát. A Biblia is két részbôl 
áll, de továbbgondolásra késztet. 

Így Kádár Gyula sorozatának harmadik kötete is túllépett a szûk hazán, s az 
államalapítás korába kalauzol, Szent István királyunkat és mûvét mutatja be. 
Míg az elsô könyv a történelmi publicisztika eszköztárával igyekezett az auto-
nómiaharc fontosságára rávezetni az olvasót, a két részbôl álló másodikban a 
publicisztikai gyûjtemény mellett megjelent a történelmi tanulmány is, a had-
történet kiegészítéseként népességtörténettel is találkoztunk, a friss könyv ki-
zárólag történelmi szaktanulmány, de az olvasmányosság érdekében nem láb- 
vagy végjegyzetekkel ellátott, hanem zárójelben diszkréten jelzett forrás-
jegyzetekkel tûzdelt szöveg.

A magyar múltat sokan sokféleképp ismerik. Nagyon sokan büszkék történel-
münkre, de sokan meg sem ismerhették, míg akadnak olyanok, akik szerint 
fölösleges a múltismeret. Kádár Gyula szerint történelmünk, kultúránk ismere-
te nemcsak szükséges, de felelôsségvállalásra is kötelez. A szerzô ezért is adta 
könyvének a Múltunk kötelez címet.

A könyv két külön részbôl áll. Az elsô Szent Istvánt és korát mutatja be, s ezért 
is került a borítóra a magyar Szent Korona képe, a második Erdély gyógyítás-
történetébe nyújt betekintést.
Az államalapító üzenete
Az elsô fejezet –-- István király és kora (997–1038) --– az államalapító 

munkásságát ismerteti. Nem egyszerû életrajz: elsô királyunk történelmi 
szerepének bemutatása mellett a szerzô felvázolja Erdély alig ismert 10. száza-
di politikatörténetét is. Így megismerkedünk Erdély magyar fejedelmeivel: 
Bogát, Zombor és Prokuj gyulával, valamint a dél-erdélyi bolgár autonóm terü-
letet irányító Keánnal is. Kádár Gyula szavaival, István királyunk olyan Ma-
 gyarországot teremtett, amely „a középkori Európa legegységesebb” állama-
ként, „a Bizánci Birodalom méltó ellenfele” volt, a magyar királyság „az angol 
és a francia királysággal mérhetô” hatalommal rendelkezett. 

A szerzô rámutat arra, hogy a magyar állam biztosította azt a politikai keretet, 
amelynek köszönhetôen a magyarság nem tûnt el a történelem színpadáról, 
mint „a hajdanán itt letelepedett dákok, gótok, gepidák”. A történész nem vélet-
lenül ismerteti István király Intelmeit is, melyekben a nagy király ezer évvel 
korábban, fontos kormányzási alapelvként határozta meg azt a ma is idôtálló 
gondolatot, hogy tiszteletben kell tartani az ország területén élô más nemzeti 
közösségeket, mert „az egynyelvû és egyszokású ország gyenge és esendô”.
Erdély gyógyítástörténete
A könyv második fejezete úttörô jellegû. A szerzô úgy véli, hogy e téma meg-

érdemli a további kutatást, mert még sok a fehér folt, a feltáratlan ismeretanyag. 
Erre példaként említi a régészet ilyen jellegû feltárásait. László Gyula profesz-
szor leírása szerint „egyre több sírból kerültek elô olyan honfoglalás kori mû-
tött, lékelt koponyák, amelyek azt igazolják, hogy a honfoglalók túlélési esélyei 
összehasonlíthatatlanul jobbak voltak, mint az újkor hajnalán, a 18. század vé-
gén, a modern kor küszöbén operáltaké”. Kádár Gyula rámutat arra is, hogy 
népünk évezredes tapasztalatai az egészség megóvásában népi kultúránk meg-
becsült értékét képviselik.

E tanulmányból az olvasó megismerkedhet a népi orvoslással, az elsô ismert 
erdélyi orvosokkal, az intézményesített orvosi ellátás kialakulásával, a sepsi-
szentgyörgyi kórházi ellátás kezdeteivel. Külön fejezet foglalkozik a himlô elle-
ni védekezéssel, az elsô védôoltások bevezetésének kérdésével, a pestisjárvány 
elleni kíméletlen küzdelemmel, a karanténok megszervezésével, az elsô erdélyi 
patikák, orvosi egyesületek alapításával. A szerzô olyan kérdésekre is keresi a 
választ, hogy milyen volt az orvosok megbecsülése, az anyanyelvhasználat a 
gyógyításban, az anyanyelven történô képzés. Ugyancsak külön téma a bába-
képzés, eleink tisztaságra, egészséges életmódra törekvésének bemutatása, a 
szegényekrôl és az árvákról való gondoskodás és Erdély jeles orvosainak --– 
György, Pápai Páriz Ferenc, Mátyus István, Nyulas Ferenc, Gecse Dániel, 
Szotyori József –- bemutatása.

Szekeres Attila, Háromszék 

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

gyakorlat nyomán.
Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 
valamint az eredeti magyar pogácsák.

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Két hant – Hazatérhet-e Gyóni Géza?
A száz éve elesett galíciai erôdrend-

szer, Przemysl legismertebb hôsi 

halottja egy tagbaszakadt utászkatona 

volt. Igaz, nem a hónapokig tartó vé-

res ostromban esett el, hanem néhány 

évvel késôbb halt meg a szibériai 

Krasznojarszk hadifogolytáborában. 

Magyarországon azóta foglalkoznak 

a gondolattal, hogy haza kellene hozni 

a maradványokat.

Megtalálták az elsô világháború leg-

nevesebb magyar katonaköltôjének, 

a tragikus sors Gyóni Gézának a 

sírját a szibériai Krasznojarszk köz-

temetôjében –-- adta hírül kollégánk, 

Haraszti Gyula 2010 nyarán. A Had-

történeti Intézet és Múzeum munka-

csoportja Holló József altábornagy 

vezetésével egy korabeli emlékmû 

alapján tudta azonosítani a sírhelyet a 

hír szerint.

Gyóni Géza a przemysli várvédôk 

sorsában osztozott. Az erôd kapui 

1915 márciusában nyíltak meg a cári 

csapatok elôtt, amelyek addig éhez-

tették a körülzárt k. u. k. sereget, 

hogy végül a megadás maradt az 

egyetlen ésszerû lehetôség. Március 

22-én négy parlamenter lépte át az 

akadálykapukat a világ négy égtája 

felé, egyetlen mondatot közölve a 

legközelebbi orosz parancsnokkal: „A 
vár ôrsége ma reggel hat órakor a 
vár további védelmétôl önként elál-
lott!” Az új várparancsnok utasítására 

orosz és német nyelvû plakátok lep-

ték el Przemysl utcáit, amelyek meg-

emlékeztek az osztrák–magyar védôk 

hôsiességérôl… „Sohase búsuljanak 

az urak: önök már befejezték a hábo-

rút, és elmehetnek üdülni a szép 

Oroszországba” –-- vigasztalta a ma-

gyarokat egy orosz járôr tisztje.

Együtt az utolsó pillanatig
A szibériai „üdülôközpontokba” 

igyekvôk között, azaz a százezres fo-

golyseregben ott vánszorgott Gyóni 

Géza közlegény is testvérével, Ác-
him Mihály honvéd fôhadnaggyal. 

Az elôzô hónapokban Gyóni utászka-

tonaként átélhette az éhezés minden 

kínját; hogy a tûzvonalban élve bete-

meti egy robbanás; és hogy véres 

kézitusában kellett az oroszokat visz-

szaszorítani a vár elôterébôl. Lengyel 

mezôkön, tábortûz mellett címû vers-

kötete harmincezres példányban fo-

gyott el a körbezárt erôd magyar ka-

tonái között, akik rongyosra olvasták 

ezeket a könyveket.

Kilencszáztizenöt ôszére az osztrák–

magyar katonák fogolytranszportja 

elért Krasznojarszkba, ahol a testvé-

rek az utolsó pillanatig, sôt még az 

után is együtt voltak: amikor 1917 

júniusában Mihályt elvitte szívbeteg-

sége, néhány napra rá Géza is követte 

ôt elborult elmével. Mint a szemtanú 

Mészáros Vilmos emlékezik, a költô 

szibériai temetése kivételes pompá-

val ment végbe: koporsójára nemzeti-

színû leplet borítottak, koszorút 

sztyeppi virágból fontak. Gyászbe-

szédet egy ugyancsak hadifogoly or-

szággyûlési képviselô mondott a fel-

sorakozott teljes magyar tiszti és 

legénységi tábor elôtt, százhúsz tagú 

szimfonikus fogolyzenekar kísérte a 

halottat Beethoven gyászindulójával. 

Hogy késôbb azonosítható (és exhu-

málható) legyen, az öccse, Mihály 

mellé temetett Gyóni Géza derekára 

a temetés elôtt vasabroncsot rögzítet-

tek bajtársai. Aztán a két hant meg-

kezdte a krasznojarszki fogolysírok 

szokványos „karrierjét”:

Felszámolják a temetôt?
1933-ban az Eltüzelték Gyóni Géza 

sírkeresztjét, és a szovjet nem engedi 

hazahozni a költô hamvait címû új-

ságcikk értesített arról, hogy „a hadi-

fogoly-temetô elpusztult, a dombok 

besüppedtek, gaz nôtte be az egész 

rétet, az orosz csavargók eltüzelték a 

primitív sírkereszteket”. 1935-ben 

magyar bizottság készült Szibériába, 

ám az utazás bürokratikus okok miatt 

elmaradt. Gyûjtéseket, jótékonysági 

esteket szervezett a Gyóni Géza Tár-

saság, ám az utazáshoz és az exhumá-

láshoz szükséges összeget így sem 

tudták elôteremteni. Kovács László 
régész idézi 2008-ban Vasabroncs 

címû cikkében a Magyar Nemzet Ma-

gazinban J. D. Sztaszovának, a 

moszkvai Nemzetközi Vörös Segély 

központi bizottsága elnökének 1937. 

március 23-án Sztálinhoz írott levelét: 

„Kedves Elvtárs! Nem tartja lehetsé-

gesnek Rákosi Mátyás elvtárs kicse-

rélése kérdésének felvetését? Ma-

napság egész Magyarországon 

pénzgyûjtés folyik a Szibériában ha-

difogolyként meghalt, ismert magyar 

költô, Gyóni Géza maradványainak a 

Szovjetunióból való elszállítására és 

magyarországi eltemetésére. A ma-

radványokat megtalálták. Lehetsé-
ges, hogy Rákosi kicserélésének kér-
dése felvethetô volna e Géza 
maradványaiért, plusz a magyarok 
azon zászlótrófeáiért, amelyeket a 
magyar felkelés I. Miklós általi elfoj-
tása idején zsákmányoltak?”
Mint tudjuk, Rákosi jött, Gyóni ma-

radt, a sírok eltüntetésével kapcsola-

tos ellenôrizhetetlen rémhírek a kez-

detektôl fogva hullámokban érkeztek 

Krasznojarszkból. Cseh legionáriusok 

verték szét csákánnyal a hantokat, a 

közelben épített erômû vize öntötte el 

a temetôt… Egyes vélemények sze-

rint többé képtelenség azonosítani a 

sírhelyet a sorozatos rátemetések 

miatt. Holló József kérdésünkre 

most azt feleli, 2009-es kutatóútjukon 

valóban sikerült betájolni Gyóni 

nyughelyét a hadifoglyok emlékére 

emelt obeliszk segítségével. Igaz, 

hogy a sírra újabb sírok kerültek, ám 

a temetôi gondnok elmondása szerint 

a krasznojarszki temetôben soha nem 

bolygatták, nem mozdították el he-

lyükrôl a maradványokat, egyszerûen 

rájuk temettek --– így a költô porhü-

velyének ma is eredeti helyén kell 

lennie. Mint Holló József elmondja, 

az egykori fogolytemetô egyébként 

ma a település közepén található, már 

nem temetnek ide, és a városvezetés 

a felszámolását tervezi. Ezért a ma-

gyar csoport jegyzôkönyvbe vetette, 

hogy mielôtt megkezdôdne a szaná-

lás, értesíteni fogják a magyar ható-

ságokat.

Nem lehet megtalálni a sírt?
Máshogy látja a nyughely azonosítá-

sának kérdését a HM társadalmi kap-

csolatok és háborús kegyeleti fôosztá-

lya. Nyilatkozatában megerôsíti, 

hogy a 2009-es kutatóút során az 

orosz fél minden segítséget biztosított 

Gyóni Géza sírjának megtalálásához, 

„a krasznojarszki Troickaja nevû te-

metôben végrehajtott helyszínbejárás 

azonban nem vezetett, nem vezethe-

tett eredményre, ugyanis az egykori 

hadifogoly-temetô területe --– az 

idôközben végrehajtott polgári ráte-

metések következtében --- rendkívül 

megváltozott”, a korabeli fényképe-

ken látható területrôl csupán a három 

méter magas, német, latin, magyar és 

török nyelvû feliratú obeliszk maradt 

fenn.

Gyóni temetésén készültek ugyan 

fotók, és az egyik felvételen kivehetô 

ennek az obeliszknek a csúcsa is, de a 

fénykép alapján nem állapítható meg, 

hogy melyik irányban és pontosan 

milyen távolságra helyezkedett el a 

sírhely az emlékmûhöz képest. Hely-

színrajz sem maradt fönn a hadifo-

goly-temetôrôl. Az egykoron katonás 

sorrendben húzódó fakeresztek he-

lyén jelenleg pravoszláv szokás sze-

rint kialakított, sûrûn épített fémkerí-

tésekkel elhatárolt, különbözô 

idôpontban létrehozott síremlékek 

állnak. A fôosztály állásfoglalása sze-

rint ezért Gyóni Géza sírhelyének 

pontos megállapítása erôsen kérdé-

ses.

S hogy mi lesz az egykori fogolyte-
metô sorsa, amelyben valahol most 
is ott lappanghatnak Gyóni Géza 
maradványai?
„A mintegy harmincezer regisztrált 

sírhelyet tartalmazó temetôt 1996-

ban az önkormányzat védetté nyilvá-

nította, majd 2003-ban ugyanezt a ha-

tározatot visszavonta” --– válaszolja 

kérdésünkre a kegyeleti fôosztály. A 

város számos szülöttjének sírhelyét 

is tartalmazó temetô jelentôs része 

rendkívül elhanyagolt, bokrok, cser-

jék, fák által sûrûn benôtt. A hadifo-

golysírok a több évtizedes rátemetke-

zés következtében megsemmisültek. 

A magyar–orosz hadisírgondozó kor-

mányközi megállapodás alapján a 

hadifogolytábor emlékmûve védett 

státusban van, így eltávolítása a ma-

gyar fél engedélye nélkül nem lehet-

séges. A temetô esetleges felszámolá-

sát megelôzôen az orosz fél 

tájékoztatni fogja a magyarországi 

hadisírgondozó szervezetet.

Nincs lehetôség az exhumálásra?
Úgy tûnik, már nem is kérdéses, 

van-e bármilyen esély Gyóni Géza 

maradványainak hazahozatalára. 

Hogy hazatérhet-e a magyar katona-

költô, aki valóban szibériai fogságban 

veszett oda…

„A költô hamvainak exhumálására a 

fentiekben ismertetett tények miatt 

nincs lehetôség --– nyomatékosítja a 

fôosztály. –-- Sírjának a helyét megha-

tározni nem lehet, kutatóárkok ásása 

a sírokkal sûrûn betemetett területen 

a kegyeleti szempontok miatt nem 

lehetséges. Amennyiben a temetôt 

esetleg fölszámolják, és megindulnak 

az exhumálások, akkor a több vissza-

emlékezésben is említett »derekára 

húzott vasabroncs« talán azonosítha-

tóvá tenné a csontmaradványt, de az 

évtizedes rátemetések erôsen kérdé-

sessé teszik, hogy egyáltalán megma-

radtak-e Gyóni Géza földi hamvai, 

illetve hogy azok intakt állapotban 

nyugszanak-e.”

Margittai Gábor
(Magyar Nemzet)

Gyóni Géza:

Csak egy 
éjszakára...

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket;
A pártoskodókat, a vitézkedôket.
    Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy –-- mi nem 

felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a köd-

nek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét 

röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket;
Gerendatöréskor szálka-keresôket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor siketitôn bôgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha 

gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye tá-

mad
S véres vize kicsap a vén Visztulá-

nak.

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket.
Az uzsoragarast fogukhoz verôket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, 

–
Szép piros vitézbôl csak fekete 

csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket:
A hitetleneket s az üzérkedôket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égô torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a 

fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szél-

ben
S haló honvéd sóhajt: fiam… felesé-

gem…

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretô-

ket.
    Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fé-

nye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tük-

rébe,
Amikor magyar vért gôzölve höm-

pölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne 

többet.

Küldjétek el ôket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kin-

jára.
    Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, 

fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy 

meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a 

mellét,
Hogy kiáltná bôgve: Krisztusom, mi 

kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, 
mit adjak

Árjáért a vérnek, csak én megmarad-
jak!

    Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gôgjében, akit sosem is-

mert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná 

az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha töb-

bet!
–-- Csak egy éjszakára küldjétek el 

ôket.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. április 19-én vasárnap de. 11 órakor   

ISTENTISZTELET   
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló
 az Edinburgh Parkkal szemben)

12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),
 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2015. április 19-én vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

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

Istentiszteletet tartunk, szeretettel késrjük a szülôket, nagyszülôket 
hogy hozzák al a kicsiket

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield

ADELAIDE (SA) 
2015. április 19-én vasárnap de. 11 órakor  

  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, 

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

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

ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   

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

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

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

 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától
Április 19-én Istentisztelet 

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

Aspley, Észak Brisbane 
2015. minden hónap második vasárnapján de. 11.30 órától  

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.

Húsvét Ünnepi Istentisztelet a North Fitzroy-i 
Magyar Református Templomban
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Az amerikai nagykövet is megnézte a locsolkodókat
Hollókô, Mezôkövesd, Nyíregyháza és Lendvajakabfa. Négy település a sokból, ahol a hagyományokat megtartva nem apró kis 

üvegekbôl, hanem vödrökbôl locsolták meg a lányokat. A kakukktojás Lendvajakabfa, ahol drónnal vették üldözôbe a lányokat.   
Hollókôre, az ország egyik legnagyobb húsvéti fesztiváljára az Egyesült Államok budapesti nagykövete is ellátogatott. (MTI képriport)

Colleen Bell, az Egyesült Államok budapesti nagykövete 
és Szabó Csaba polgármester

Colleen Bell azért ezt megúszta.

Nyíregyházán sem úszták meg a lányok
A Sóstói Múzeumfaluban volt a mulatság, és aki locsolt, megkapta 

a piros tojást. 

Mezôkövesden a matyó fiúk locsoltak Az étel is elôkerült



  12. oldal                                                       MAGYAR ÉLET                                             2015. április 16.   

KRÓNIKA
Atyimás Erzsébet 

márciusi beszámolója
2015. Március 15.

A „Hôsi Emlékmû”-nél, zeneszó mel-
lett volt a gyülekezés. Egyesületek, 
csoportok képviselôi, egyének  nem-
zetiszínû virág-koszorúikkal érkeztek. 
Van amikor az ünnepi hangulatot érzé-
kelni lehet, ez most ilyen alkalom volt. 
Gyönyörû ôszi napsütés, ünnepi vára-
kozás.
Bakos János a rendezôk, Melbourne-

i Magyar Központ és a Melbourne-i 
Konzul Iroda, nevében köszöntötte az 
egybegyülteket és felkérte N.t. Dézsi 
Csabát és N.t. Dabasy Jánost, hogy 
mondják el áldásukat. A „Szózat” elé-
neklése után koszorúzás következett: 
Melbournei Konzuli Iroda, Viktoriai 
Magyar Tanács, D.D.M.Sz., Nunawa-
ding-i Idôs Magyarok Klubja, Ausztrál 
Magyar Erdélyi Szövetség, Gyöngyös-
bokréta Néptáncegyüttes, M.H.T.V., 
Perczel Mór és bajtársai nevében -– 
Fliszár Petronella, Fonó Magyar Köz-
pont Néptáncegyüttes, Melbourne-i 
Magyar Kultúr Kör, Kék Duna Sport 
Egyesület, Árpád Otthon, Trianon Tár-
saság, Melbourne-i Magyar Központ. 
Az ünnepi mûsor az Ifjúsági teremben 
folytatódott. Rendhagyó március 15.-i 
ünnepségnek voltunk tanúi. Bakonyi 
Péter vezetô konzul, aki egyben a mû-
sor rendezôi szerepet is vállalta, üd-
vözölte a megjelenteket. Elmondta, 
hogy a március 15.-i ünnepség már 
szombaton délelôtt tizenegyórakor a 
Bocskaiban kezdôdött. Ugyanis har-
minckilenc személy, ünnepélyes kere-
tek között tette le az Állampolgársági 
esküt. A Kultúr Kör Néptáncegyüttese 
tánccal köszöntötte, Gruber Attila 
Magyarország nagykövetét és az ün-
neplôket. Továbbá, elmondta, hogy ô 
egy éve és egy napja érkezett Melbo-
urne-be és neki is ez egy emlékezetes 
nap, mert szolgálatán keresztül, az 
elmúlt év alatt sok ismerôsre tett 
szert. Március 15.-vel kapcsolatban 
összehasonlítást tett az 1848-as szabad-
ságharc, az 1956-os forradalom, szabad-
ságharc és 1989-es rendszerváltozás 
között. Mindhárom évszám a szabad-
ságról szól csak szem elôtt kell tartani, 
hogy a kivívott szabadsággal vannak 
jogok és kötelességek. Tartsuk meg a 
magyar nyelvünket és minnél többet 

március 15-e mutatta meg, milyen 
életerôs és bátor nemzet a miénk.

A népek tavaszán Európa számos 
városát érte el a forradalom vihara, 
de csak egyetlen ország volt, ahol 
nem hunyt ki pillanatok alatt a 
szabad-ság ôrtûze. Nem hunyt ki, mert 
egy egész nemzet gyült a tûz köré, 
hogy élessze és táplálja. Amikor ez a 
tûz lobogott, ôszinte örömmel lelkesed-
tünk érte, és amikor pislákolni kez-
dett, mi, magyarok Felvidéktôl Erdé-
lyen át a Délvidékig, az Alpok lábai-
tó1 a Kárpátok hegykoszorújáig egy 
emberként hordtuk rá a fahasábokat, 
hogy ismét lángra kapjon.

A magyar szabadság üzenete Pestrô1, 
a Nemzeti Múzeum lépcsôirôl indult 
el, de az egész hazában visszhangra 
talált. Kossuth Lajos sikeres alföldi 
toborzó körútjain éppúgy, mint Gábor 
Áron erdélyi ágyúöntô mûhelyében. 
Az azóta eltelt 167 év sok változást 
hozott, de az akkori igazságok máig 
örök érvényûek. Ma is úgy gondoljuk, 
hogy a magyarok szabadságát csak a 
magyarok vívhatják ki: összefogással, 
munkával és egyetértéssel.

2015-ben sem kivánhat mást a ma-
gyar nemzet, minthogy „legyen béke, 
szabadság és egyetértés!”
Budapest, 2015. március 15.
A további mûsorban a modern tech-

nika, skype, internet és a szereplôk 
segítségével emlékezetes ünnepi mû-
sornak voltunk szem és fül tanui. 
Elsônek, Petôfi Sándor „Nemzeti Dal” 
cimû vesét, Toldi Bianka nagysszerû 
elôadásában hallottuk. Következett az 
öt éves Törköly Attila, Sarkady Sán-
dor „Március 15-re” és a hároméves 
kistestvér Törköly Emese mondóká-
ja, mindketten a legszebb magyarság-
gal mondták el verseiket. Ezután Ptôfi 
Sándor „Magyar vagyok” címû versét 
Latinovits Zoltán elôadásában, me-
lyet szintén közvetítve, láttuk, hallot-
tuk. A Fonó Magyar Központ Néptánc-
együttes férfi tagjai verbunkost tán-
coltak, miután Szécsi Margit „Március 
15” versét Kollár Borcsa elôadásában 
és a vers zenés változatát az internetrôl 
vetitve hallottuk. Filmrészlet: Zúgja-
tok harangok! Európa csendes a Fonó 
táncosai, gyertyákkal kezükben, tánc-
bemutató. Himnusz. Rind Attila, 
szereplôkkel körbe véve, a Kormorán 
--- Isten ujja megérintett „Volt vala-
mikor egy régi világ...”, Hegedûs Jó-
zsef gitár kiséretével, énekelt melyhez 
a közönség tapssal csatlakozott és ez-
zel befejezôdött a március 15.-i ünnep-
ség.

Köszönjük ezt a szép megemléke-
zést!
Közremûködtek:
Bakonyi Péter rendezô, Bakos Já-

nos, Domaniczky Endre technikai 
munkatársak, Hegedûs József, 
Rind Attila, Toldi Bianka, Törköly 
Attila, Törköly Emese, Kollár Bor-
csa, Fonó Magyar Központ Népt-
áncegyüttes.

legyünk együtt.
Továbbá elmondta, hogy Gruber 

Attila nagykövet pénteken este érke-
zett Melbournebe, szombat délelôtt a 
Bocskaiban volt, este már Canberrá-
ban és vasárnap Sydneyben tett szol-
gálatot. Másodszori megemlékezés a 
Kultúr Kör szombati táncestélyén 
hangzott el és a harmadik megem-
lékezés, vasárnap, a Melbourne-i Ma-
gyar Központban volt.

Rendkívüli ünnepségnek voltunk ta-
nui, mivel Gruber Attila Magyarorszá-
gi nagykövet ünnepi beszédét, melyet 
a Sydney-i Ünnepségen mondott, mi 
itt az internet „Skype” segítségével, 
lát-tuk és hallottuk.

Beszédét így kezdte: „Tisztelt Bará-
taim!” Megilletôdve szólalt meg, el-
mondta, hogy milyen megtiszteltetés 
számára ebben az ünnepi hangulatban 
találkozni. Befejezôül mondta:„Minnél 
többet és többel szeretnék találkozni!”
Fodor Sándor, a Magyar Központ 

Vezetôsége és a Victoriai Magyar Ta-
nács nevében üdvözölte a közönséget 
és elmondta, hogy a mai ünnep neki 
olyan mint egy „tavaszi napsütés”, 
habár itt nekünk ôsz van és még hoz-
zátette, hogy reméli ez a rendhagyó 
ünnepség a jövôben redszeressé válik. 
Ezután felolvasta „Orbán Viktor” 
miniszterelnök a Diaszpóra Tanácshoz 
küldött levelét.

„Tisztelt Regionális Elnök Asszonyok 
és Urak!

Az elôzô évekhez hasonlóan Minisz-
terelnök Úr idén is köszönti levélben a 
határon túli magyar testvéreinket.

Kérem, hogy rendezvényeiken tol-
mácsolják Miniszterelnök Úr üzene-
tét.

Köszönettel és tisztelettel:
Potápi Árpád János Államtitkár
Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 

Államtitkárság
MINISZTERELNÖK
Tisztelt Honfitársaim!
Köszöntöm Önöket az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc ünne-
pén!

Március idusán szerte a világon sok-
féle eseményre emlékeznek. Nekünk, 
magyaroknak azonban mindenkinél 
több okunk van arra, hogy kivételes-
nek érezzük ezt a napot, hiszen hosz-
szú évszázadok elnyomása után 1848. 

A HUNGAROFEST lemaradt képei

Anyák

napja

a 

Koronában



2015. április 16.                                              MAGYAR ÉLET                                                         13. oldal    

SPORT
Csökkenhet 

az élcsapatok száma
A Magyar Labdarúgó-szövetség 

(MLSZ) küldöttközgyûlése újabb öt 
évre Csányi Sándort választotta meg 
elnöknek. Vezetésével az elmúlt öt év-
ben az MLSZ nyereséges lett, a játéko-
sok száma és a TAO-támogatás jelen-
tôsen nôtt, csak az eredménytelenség 
változatlan.

Ha valaki nem nézne magyar bajnoki 
és válogatott mérkôzéseket, csak a 
Magyar Labdarúgó-szövetség közgyû-
lésérôl kapna képet a sportág hazai 
helyzetérôl, azt hihetné, hogy a futball 
nagyon sikeres Magyarországon. A 
2010 óta az MLSZ-t vezetô Csányi 
Sándor elnök beszámolójából kide-
rült, a szövetséget sikerült gazdasági-
lag stabilizálni, ennek eredményeként 
pedig a szervezet vagyona hatszorosá-
ra, azaz 2,4 milliárd forintra nôtt, az 
elôzô évet pedig 388 milliós nyereség-
gel zárta. A TAO-pénzekkel kapcsolat-
ban arról számolt be az elnök, hogy 
tavaly rekordot jelentô 31,2 milliárd 
forint áramlott a labdarúgásba, ebbôl 
8,5 milliárdot az MLSZ használt fel. Az 
elmúlt öt év egyik legnagyobb ered-
ményeként azt említette, hogy a nyil-
vántartott játékosok száma 125 ezerrôl 
215 ezerre, a csapatok száma pedig 
hétezerrôl tizenegyezerre nôtt. Csányi 
elismerte, hogy miközben a szövetség 
jó úton halad, a pályán elért ered-
mények ezt még nem tükrözik. Voltak 
részsikereink, de további javulásra 

van szükség, mind a felnôttválogatott-
nál, mind az utánpótlásban, mind a 
klubcsapatoknál. „A legnagyobb elma-
radásunk az utánpótlás terén érhetô 
tetten, ahová a legtöbb befektetés ér-
kezett. Az MLSZ eredményesen alakí-
totta át az NB II.-es és az NB III.-as 
versenyrendszert, felvetôdik azonban 
a kérdés, szabad-e ilyen gazdasági hát-
térrel tizenhat csapatot versenyeztetni 
az élvonalban. Az NB I.-ben több csa-
pat torka véres. Kérdéses például a 
Gyôr esetében, hogy be tudja-e fejezni 
egyáltalán a bajnokságot” --– fogalma-
zott beszédében az MLSZ elnöke. A 
sokat kritizált szurkolói kártyáról Csá-
nyi elmondta, hogy hiába tiltakoznak 
az ultrák, a kártya meg fog maradni. 
Az elnök elismerte, hogy a kártya be-
vezetésének kommunikációjában hi-
báztak, mert csak a biztonsági szem-
pontokkal érveltek, pedig azt kellett 
volna hangsúlyozni, hogy a kártya 
elsôsorban a szurkolók helyzetének 
megkönnyítését szolgálja. Szerinte a 
tiltakozásul a kapun kívül maradó 
drukkerek hiányoznak, de nem azok, 
akik balhézni akarnak.

Csányi Sándor egyedüli jelölt volt az 
elnöki tisztségre, és egyhangúlag tá-
mogatta a telki edzôközpontban tartott 
ülésen a hetvenhatból megjelent hat-
vanegy küldött. Az elnökségbe megvá-
lasztott nyolc tagból Berzi Sándort, 
Balogh Gabriellát, Bánki Eriket, 
Garancsi Istvánt, Nyilasi Tibort és 
a bolgár Anthony Radevet szintén 
egyhangúlag szavazták meg, míg 
Dankó Bélát és Török Gábort egy 
tartózkodás mellett támogatta a köz-
gyûlés. Más jelölt nem volt a vezetôtes-
tületbe, amelynek így három új tagja 
van Nyilasi, Garancsi és Török ré-
vén. Ôk Tarsoly Csaba, Vizi E. Szil-
veszter és Kovács Árpád helyére 
kerültek be. (MTI)

NB 1
Folytatódott a gyôriek vesszôfutása
Nagy lendülettel kezdett a Gyôr a 

Kecskemét ellen, és Priskin korai gól-
jával meg is szerezte a vezetést. A ha-
zaiak akár az elsô negyedórában el-
dönthették volna a három pont sorsát, 
de Windecker lövése a felsô lécen 
csattant, Rudolf bombája pedig éppen 
csak elkerülte a kaput. A vendégek 
késôbb kijöttek a szorításból, s kezdtek 
több veszélyes támadást is vezetni.

A fordulást követôen már sokkal kie-
gyenlítettebb játékot láthatott a közön-
ség, a Kecskemét pedig a játékrész 
közepén egyenlített. Ezt követôen a 
vendégek kerültek fölénybe, és a lehe-
tôségeik alapján akár be is gyjthették 
volna a három pontot, de az eredmény 
már nem változott.

A Quaestor-botrány miatt nehéz 
anyagi helyzetbe került gyôri csapat 
augusztus 31. óta nem nyert saját kö-
zönsége elôtt, a Kecskemét ezzel 
szemben elôször vesztett pontot ta-
vasszal, viszont története során elô-
ször nem kapott ki elsô osztályú talál-
kozón Gyôrben.
Gyôr-Kecskemét 1–1 (1–0)
Az éllovas Videoton egygólos gyôzel-

met aratott Újpesten a labdarúgó OTP 
Bank Liga 22. fordulójának vasárnapi 
zárómérkôzésén, így megôrizte tízpon-
tos elônyét a második MTK Budapest-
tel szemben.

A székesfehérváriak 11 bajnoki talál-
kozó óta veretlenek, míg az újpestiek 

sorozatban hatodik meccsükön marad-
tak nyeretlenek az élvonalban. 
Újpest -Videoton 0-1 (0-1)
Az Újpest játszott veszélyesebben az 

elsô félidôben. A hazai kapusnak szin-
te egyáltalán nem akadt dolga, míg 
kollégájának a túloldalon többször is 
hárítania kellett, mégis a székesfehér-
váriak

A folytatásban is az Újpest futballo-
zott gólratörôbben, de erôfeszítései 
nem vezettek eredményre, így a ven-
dégek tulajdonképpen egyetlen hely-
zetüket kihasználva vitték el a három 
pontot a Szusza Ferenc Stadionból.
Böde kétszer is betalált
A Ferencváros 2-1-re gyôzött a Pus-

kás Akadémia vendégeként a labdarú-
gó OTP Bank Liga 22. fordulójának 
pénteki nyitómérkôzésén.

Mindkét együttes támadólag lépett 
fel a találkozó elején, ennek megfele-
lôen helyzetek is adódtak a kapuk 
elôtt. Negyedóra elteltével Böde Dáni-
el megszerezte a vezetést a Ferencvá-
rosnak, méghozzá nem mindennapi 
körülmények között: az elôrepasszolt 
labdáért összecsapott Renato Kelics-
csel, miközben bal lábáról leesett a ci-
pô, de a csatár egy cipôvel is végigvitte 
a támadást és gólt szerzett. A támadó 
nem sokkal késôbb duplázott, amikor 
egy szöglet után félfordulatból ért el 
szép gólt. A gólokat követôen a vendé-
gek nem erôltették különösebben a 
támadásokat, a felcsútiak pedig nem 
tudtak helyzeteket kialakítani Dibusz 
kapuja elôtt.

A második félidôben fokozta a nyo-
mást a hazai gárda, többet birtokolta a 
labdát, ennek eredményeként Polonkai 
Attila szépített. A találat nem sokat 
változtatott a játék képén: a hazaiak 
elkeseredetten próbálkoztak az egyen-
lítésért, míg a vendégek a vezetést 
ôrizték. Ellentétes félidôket követôen 
végül a Ferencváros gyôzni tudott.

Megszakadt az FTC válogatott kapu-
sának nagy sorozata, ugyanis Dibusz 
Dénes legutóbbi hét tétmérkôzésén 
nem kapott gólt, most viszont 742 perc 
után ismét betaláltak a kapujába.

Pécsen alacsony színvonalú elsô féli-
dôt láthatott a közönség, amelynek kö-
zel félórát kellett várnia az elsô kapura 
lövésre. A játékrész hajrájában a Pécs 
volt veszélyesebb, de Novakovic vé-
déseinek köszönhetôen a hajdúságiak 
megúszták bekapott gól nélkül a szü-
netig hátralévô idôt.

A folytatásban sem változott a játék 
képe, a Pécs játszott gólratörôbben, a 
Debrecen pedig semmi veszélyt nem 
jelentett a rivális kapujára. A hazaiak 
fölénye csak fokozódott, miután Mi-
helic három perc alatt két sárga lapot 
kapott, s így kiállította a játékvezetô. A 
Pécs bár mindent megtett a gyôztes 
gól megszerzéséért, de emberelônye 
ellenére sem járt sikerrel, azaz meg 
kellett elégednie a döntetlennel és az 
ezzel járó egy ponttal.

A hajdúságiak a mostani pontvesztés-
sel komoly lépéshátrányba kerültek, 
ugyanis a Ferencvárossal szemben öt 
pontra nôtt a hátrányuk. A mecsekal-
jaiaknak sem volt jó a döntetlen, mert 
nem tudtak eltávolodni a kiesô zónától.
Pécs – DVSC 0-0
Két vereséget követôen ismét nyert 

az MTK Budapest a labdarúgó OTP 
Bank Ligában: Garami József együt-
tese a 22. fordulóban a vendég Pápát 
verte 3-0-ra. 

Szenzációs magyar siker 
a tokiói világkupán

Szenzációs eredményt ért el Hegyi 
Dóra és Bali Dániel az aerobikosok 
tokiói világkupaversenyén, hiszen 
megnyerte a vegyes párost. Egyéniben 
Hegyi a második helyen végzett.

A Hegyi Dóra -– Bali Dániel kettôs 
erôs és hibátlan gyakorlatot mutatott 
be, s egy spanyol párossal holtverseny-
ben 20,750 ponttal az elsô helyen vég-
zett a tokiói Suzuki-világkupán. Ez 
azért is szenzáció, mert a duó -– amely-
nek edzôi Réfi Eszter, Kovácsné 
Laurinyecz Júlia és Kovács Judit -– 
csak a közelmúltban állt össze; június-
ban ebben az összeállításban szerepel-
nek majd a bakui Európai Játékokon. 
A magyar kettôs teljesítményét a 
Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) 
honlapja is kiemelte.

Hegyi Dóra az aranyérméhez még 
egy ezüstöt is hozzátett --– mondani 
sem kell, ez is nagy bravúr --–, Bali 
Dániel egyéniben hibázott, így ô nem 
került döntôbe. 

(Képünkön Hegyi Dóra és Kovács 
Judit örül Tokióban.)

Ronaldo sehol sincs a hétgólos Kubalához képest
Cristiano Ronaldo a Granadának lôtt öt góljával (amibôl egyet fejelt...) 

illusztris társaságba került, többek között Puskás Ferenc és Kubala László 
mellé. Ronaldo elôtt 27-en szereztek egy spanyol bajnoki mérkôzésen öt gólt, 
hárman –- César, Mundo és Zarra –- hatot, ketten pedig hetet, és ez az abszolút 
spanyol gólcsúcs egy mérkôzésen. (Zarra háromszor, Echevarría kétszer rú-
gott egy-egy ötöst.)

Az elsô mesterhetes bizonyos Bata (polgári nevén Agustín Sauto Arana) 
nevéhez fûzôdik. A baszk csatár, az Athletic Bilbao egyszeres válogatott cente-
re az 1930–1931-es bajnokságban a Barcelona elleni 12-1-es gyôzelem közben 
hétszer talált a katalánok hálójába –- amúgy a 12-1 is bajnoki gólcsúcs...

A második hétgólos teljesítmény gazdája honfitársunk, Kubala László. A Bar-
celona üdvöskéje az 1951–1952-es pontvadászatban a Sporting Gijón elleni mér-
kôzésen –-- amelyet a katalánok 9-0-ra nyertek meg --– szerzett hét gólt. A 
meccset egészen pontosan 1952. február 10-én játszották, a Nou Camp elôdjé-
ben, a Les Corts Stadionban. Hajszálon múlt, hogy Kubala egyáltalán pályára 
tudott lépni. Még 1951. december 30-án történt, hogy Kubala játékostársával, 
Basorával teniszezett, és az egyik adogatást lábbal, ollózva akarta visszaadni, 
csakhogy véletlenül teljes erôvel belerúgott a pályát övezô falba. Súlyosan 
megsérült, és öt hetet ki kellett hagynia, éppen felépült a Gijón elleni meccsre, 
nem is volt játékban.

Ehhez képest rúgott egy laza hetest... Kettôt tizenegyesbôl, ez igaz, miként az 
is, hogy a Gijón tartalékosan állt fel. Említést érdemel, hogy a Barcelona edzôje 
ezen a mérkôzésen Ferdinand Daucik, Kubala apósa volt.

Öreg! Szólj Kubalának, hogy álljon le, mert nincs több 
hely az eredményjelzôn!

A kezdetektôl az MTK irányított, s bô 
negyedórát követôen góllá is érett a 
fölénye, miután a Csiki buktatásáért 
megítélt büntetôt Kanta értékesítette. 
A folytatásban is a fôvárosiak birtokol-
ták többet a labdát, s többször is veszé-
lyeztették Szûcs kapuját. A szünet 
után megpróbált támadni a Pápa, de 
így több terület adódott az MTK elôtt, 
amely ezt kíméletlenül kihasználta, s a 
félidô derekára el is döntötte a három 
pont sorsát. A hátralévô idôben gya-
korlatilag már csak az eredmény tartá 
sára törekedtek a hazaiak, sikerrel.
MTK-Pápa 3-0 (1-0)
A legutóbbi öt bajnokiját elvesztô és 

a múlt héten edzôváltáson átesett Du-
naújváros részérôl Nikházi a 8. perc-
ben kapufát rúgott, majd a sereghajtó 
hazaiak legjobbja a 34. percben meg-
szerezte csapatának idei elsô bajnoki 
gólját.

A DPASE a szünet után is lendületben 
maradt, ráadásul a második félidô de-
rekán a Nyíregyháza tíz fôre fogyatko-
zott, mivel Bosnjak piros lapot kapott 
Nikházi lekönyökléséért. Nem sokkal 

késôbb Eppel megduplázta a házigaz-
dák elônyét, ezzel eldöntötte a mecs-
cset, a kegyelemdöfést pedig Nikházi 
adta meg a nyírségieknek büntetôbôl. 
Az újvárosiak 2014. november 22. óta 
elôször nyertek az élvonalban.
Dunaújváros -Nyíregyháza 3-0 1-0)

Eseménytelen elsô félidôt láthatott a 
valamivel több mint 2500 szurkoló, aki 
kilátogatott a DVTK stadionjába. A 
játékrész legnagyobb helyzete nem a 
hazaiak, hanem a vendégek elôtt adó-
dott, de Balázs Zsolt nem tudott beta-
lálni az üresen tátongó kapuba.

A folytatásban elôbb Griffiths hasz-
nálta ki Rodenbücher hibáját, s értéke-
sített egy helyzetet, majd az utolsó 20 
percre pályára küldött Könyves vil-
lant nyolc perc alatt kétszer, kialakítva 
a végeredményt. A hazai szurkolók 
nem lehettek elégedettek kedvenceik 
játékával, amely javarészt ötlettelen 
és eredménytelen volt. A Paks végig 
kreatívabban, gyorsabban, helyenként 
jó technikai megoldásokat bemutatva 
futballozott, s megérdemelten nyerte 
meg a mérkôzést.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Ürömmel,  2. Richard Strauss 
Salome c. operájáé, 3. Elôször szere-
pel közönség elôtt, 4. Guantanamo, 5. 
A Tejo folyó partján, 6. Kalinyingrád, 
7. Ternovszky Béla, 8. Az  egyiptomi 
nílusi papiruszsásról, 9. Chicagóé, 10. 
Az Ontario-tó partján.

E heti kérdéseink:

1. Ki a legismertebb magyar fordí-

tója az Odüsszeiának?

2. Melyik híres filmrendezô alkotása 

a Fanny és Alexander?

3. Melyik ország elnöke volt Ferdi-

nand Marcos?

4. Hol temették el Mátyás királyt?

5. Mi volt a neve a delphoi jósda 

jövendômondó papnôjének?

6. Mirôl kapta a nevét a libériai 

fôvárosa, Monrovia?

7. Melyik földrészen található a 

Gibson- sivatag?

8. Hogy mondjuk m.-rul : Horizont?

9. Melyik székek alkotják az erdélyi 

Háromszéket?

10. A Biblia melyik része íródott 

görög nyelven?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A házasság olyan, mint egy sivatagi 

délibáb. A távolban paloták, pálmák, 
tevék látszanak. Aztán amikor köze-
lebb érsz, akkor eltûnik a palota, a pál-
mák, és kettesben maradsz a tevével.

* * *
--- Gyerekek, ki tudna mondani egy 

példát a harmonikus házaséletre? ---
kérdezi a tanárnô.

Móricka jelentkezik:
--- Az én nagyszüleim harmonikusan 

élnek. A nagypapa horkol, a nagymama 
meg süket.

* * *
Egy mûsorba meghívtak egy házas-

párt, néni is, bácsi is 100 éves volt. A 
mûsorvezetô --- a bácsihoz fordulva --- 
nem hagyta ki az ilyenkor szokásos 
kérdést:

--- Bácsi, maga szerint mi a hosszú 
élet titka?

Mire az:
--- Tudja, amikor a feleségemmel 

összeházasodtunk, már vagy 75 éve, 
megegyeztünk, hogy ha elkezdünk ve-
szekedni, nem folytatjuk tovább, ha-
nem az egyikünk kimegy a házból. 
Hosszú életemet annak tulajdonítom, 
hogy rengeteget voltam friss levegôn!

* * *
Egyik barátnô a másiknak:
--- Képzeld, milyen fogyókúrát talál-

tam ki! A hûtôszekrény belsejébe kira-
gasztottam egy jó alakú, gyönyörû, 
vékony nô fényképét, így amikor enni 
támad kedvem, és kinyitom a hûtô aj-
taját, ránézek és mindjárt elszégyellem 
magam.

--- És hatékony ez a fogyókúra mód-
szer?

--- Részben igen. Én lefogytam 5 kilót, 
viszont a férjem meg felszedett vagy 
tízet...

*  * *
Szeretettel és humorral kell élni az 

életet. A szeretet a megértéshez, a 
humor pedig az elviseléshez kell.

* * *
Egy amerikai férfi angol nôt vesz 

feleségül, és nászútra Londonba men-
nek. A reptéren aztán a feleség beáll 
az angolok számára fenntartott sorba, 
míg férje a külföldiek sorában álldo-
gál. Amikor sorra kerül, a bevándorlási 
tisztviselô megkérdi tôle:

--- Látogatásának célja?
--- Pihenés. Éppen nászúton vagyok.
A tisztviselô ránéz, majd a jobb olda-

lára, aztán a bal oldalára, és megszó-
lal:

--- Ez nagyon érdekes. Mások általá-
ban a feleségüket is elhozzák

* * *
Egy ember felhívja az orosz rokona-

it:
- --Hány fok van most nálatok?
--- Minusz 16.
--- Jól van akkor, már nagyon aggód-

tunk, mert itt nálunk a hírekben azt 
mondták, hogy kint nálatok sokkal hi-
degebb van!

--- Jaaa! Hogy kint? Ott -51!
* * *

Egy srác találkozik az erdôben a 
jótündérrel.

--- Mivel épp jó kedvem van, teljesí-
tem két kívánságodat.

--- Csak kettôt? Legyen már három, 
mindig annyi szokott lenni.

--- Oké, legyen három. Mi a másik 
kettô?

* * *
Két óvodás beszélget:
--- Én egy villanyvonatot kérek a 

szülinapomra. És te mit kérsz? 
--- Tampont.
--- Az mi?--- Nem tudom, de lehet vele 

síelni, teniszezni és úszni is.
* * *

Brit tudósok és társaik a mai napig 
képesek feltalálni a spanyolviaszt, ráa-
dásul milliókat költenek el rá. Össz-
eszedtünk egy csokorra való hírt, 
melyekrôl már mindenki hallott.

Rengeteg érdekes és új hír jelenik 
meg naponta a világban, melyek az 
egészségrôl, a tudományról, a techni-
kai fejlôdésrôl szólnak. Vannak azon-
ban slágertémák, melyek 2-5-10 éven-
te elôkerülnek, és úgy tálalja ôket a 
média, mintha épp most jöttek volna 
rá a tudósok a nagy felfedezésekre. Ez 
egyébként így is van, csak az érintett 
tudóscsoportot egyáltalán nem zavar-
ja, hogy amit felfedeztek, vagy amire 
bizonyítékot találtak, azt már mások 
jóval régebben megtették, sôt publi-
kálták is. Nézzünk meg néhányat ezek-
bôl a zseniális, nagy hírekbôl, melyek 
egyébként a mi oldalunkon is megje-
lentek.

A dohányzás a tüdôrák legfôbb oka --
– ki hitte volna?!

Itt most speciel osztrák kutatókról 
beszélhetünk, akik valószínûleg nem 
hittek azoknak az eredményeknek, 
melyeket már a 80-as, 90-es években is 
közzétettek, és jól bebizonyították, 
hogy a dohányzás igenis káros a tüdô-
re.

A tüdôrákos megbetegedések mint-
egy 90 százaléka hozható összefüg-
gésbe a dohányzással, és az osztrák 
páciensek csak körülbelül 15 százaléka 
gyógyul meg. A többiek várható élet-
tartama az egyre fejlettebb orvosi 
módszerek ellenére a diagnózis után 
csupán átlagosan 16,4 hónap -– derült 
ki a tanulmányból. Köszönjük szépen, 
tehát aki eddig még nem hallotta, a 
cigi káros az egészségre!

Ha minden kôolajat felhasználunk, 
akkor az nagyon káros a természetre 
nézve

Ez is egy döbbenetesen új felfedezés, 
brit kutatóknak köszönhetô, akik más 
aspektusból beszélnek ugyanarról, és 
szerintük már kitermelni sem lenne 
szabad az összes kôolajat. Íme egy 
részlet a tanulmányból: a világ kôolaj-
tartalékainak harmadát, a földgáz fe-

lét és a szén több mint 80 százalékát 
nem lenne szabad felhasználni, hogy a 
felmelegedést korlátozni lehessen --– 
írták a szakemberek a Nature tudomá-
nyos lap aktuális számában megjelent, 
Mennyi fosszilis energiaforrást lehet 
kiaknázni? címû tanulmányukban.

A szerzôk szerint Kína, Oroszország 
és az Egyesült Államok szénkincsének 
legnagyobb részét, valamint több mint 
260 ezer hordó közel-keleti kôolajat -– 
ez a mennyiség Szaúd-Arábia teljes 
olajtartalékával egyenlô --– kellene 
kiaknázatlanul hagyni. A Közel-Kelet 
gázkincsének több mint 60 százalékát 
sem kellene a felszínre hozni.

Hát persze, minek is hoznánk a fel-
színre, ha nem szabad felhasználni, 
különben visszafordíthatatlan lesz a 
globális felmelegedés. Ebben a témá-
ban azért kicsit elnézôbbek lehetünk, 
mert az emberiség olyan, mint egy 
kisgyerek, 64 ezerszer kell elmondani 
neki azt, hogy mit nem szabad csinál-
ni.

A városokban erôsen szennyezett a 
levegô –-- ezt még sosem éreztem!

Ez is egy olyan információ, ami való-
színûleg mindenkit orrba vág, és arra 
késztet, hogy gyorsan leüljön átgon-
dolni az életét, és elkezdjen keresgélni 
valami házikót vidéken. A legfrissebb 
adatok szerint tíz európai városlakóból 
akár kilenc is erôsen szennyezett leve-
gôt szív, a légszennyezés a becslések 
szerint az Európai Unió 28 tagálla-
mában mintegy 430 ezer ember korai 
halálát okozhatja.

Az európai városok polgárai gyakran 
olyan levegôt lélegeznek be, amely 
nem felel meg az európai normáknak 
–-- olvasható a jelentésben. Szinte min-
den városlakó olyan szennyezésnek 
van kitéve, amelyet az ENSZ Egész-
ségügyi Világszervezete (WHO) nem 
tart biztonságosnak –-- írta a jelentés-
hez kapcsolódó közlemény.

A szívbetegségek és az agyvérzés a 
légszennyezés okozta leggyakoribb 
halálokok, ezeket követik a tüdôbeteg-
ségek és a rák. „A levegô szennyezé-
sének egészségügyi következményei 
jelentôs gazdasági terhet jelentenek, 
megrövidítik az emberek életét, növe-
lik a gyógyítási költségeket, a kiesett 
munkaerô miatt csökken a termelés” 
–-- fogalmazott a jelentés.

Az egészséges elhízottak is veszély-
ben vannak

Aki 180 kilogrammot nyom, de je-
lenleg nincs semmi baja, az egyrészt 
csoda, másrészt ha mégis így van, 
akkor ne nyugodjon meg túlságosan, 
mert hamarosan lesz egy csomó gond-
ja, amennyiben nem fogy le. Nagyjából 
errôl szól a londoni University College 
kutatása, melyben 2521, 39–62 éves 
nôt és férfit követtek húsz éven át.
Joshua Bell, a tanulmány egyik ve-

zetô szerzôje elmondta: az volt a fel-
tevés, hogy az egészséges elhízottak 
tartósan megôrzik jó egészségi állapo-
tukat, ám ez nem bizonyult igaznak: 
többségük mutatói hosszú távon rom-
lottak.

Jó egészségi állapotú elhízottnak azt 
nevezték a kutatók, akinél a metaboli-
kus szindróma nevû anyagcserezava-
rok –-- köztük a cukorbetegség -– 
egyetlen kockázati tényezôje sem 
mutatható ki.

A vizsgálatban részt vevô „egészséges 
elhízottak” több mint 51 százalékának 

romlott az állapota húsz év alatt, mi-
közben csak 11 százalékuk veszített a 
testsúlyából és vált egészségesebbé.

A „nagy” konklúzió pedig: „Az egész-
séges elhízottak esetében nagyobb a 
szív- és érrendszeri betegségek kiala-
kulásának a kockázata, mint a normá-
lis testsúlyú, egészséges embereknél” 
– következtetett Bell. Taps! Köszönjük 
szépen, hogy Londonban immár soka-
dik alkalommal feltalálták a spanyol-
viaszt, remélhetôleg jó sok pénzt köl-
töttek erre a kutatásra!

Az éjjeli munka öregíti az agyat -– 
nem mondod?!

Évtizedek óta hangoztatják az alvás 
fontosságát, mely mind fizikai, mind 
mentális állapotunkra nagyon komoly 
kihatással van. Az éjszakai alvás 
mondhatni a génjeinkben van, hiszen 
az ember nem lát szabad szemmel jól a 
sötétben, ezért már az ôsember is arra 
rendezkedett be, hogy napnyugtakor 
elmenjen csicsikálni, és csak akkor 
keljen fel, ha ismét világos van a bar-
langon kívül.

Nem baj, remélhetôleg erre a vizsgá-
latra is elment néhány millió euró! 
Angol és francia kutatók kimutatták: a 
biológiai órával ellenkezô munkaidô 
egy évtized alatt plusz hat évvel öregí-
ti az agyat. A normális munkaidôhöz 
való visszatérés után öt év kellett az 
agy regenerálódásához –-- idézte a 
BBC hírportálja az Occupational and 
Environmental Medicine címû szak-
lapban megjelent tanulmányt.

Bónusz meglepô hír --– az agresszív 
csimpánzoknak több utóduk születik

Ez nagyjából olyan szintû hír, mint 
az, hogy aki nyakon önti magát, az 
vizes lesz, vagy hogy a terhes nôk 
fáradékonyabbak, mint azok, akik 
nem azok. Hát persze, hogy egy 
agresszív csimpánz, aki félrelöki sze-
rény, elmélkedô hímtársát a nôstény 
feneke mögül, annak több utódja szü-
letik! Az is kiderült a megfigyelésbôl, 
hogy a nôstényeket megfélemlíti pár-
juk folyamatos agresszivitása. Elfo-
gadják a hím közeledését, sôt párzásra 
„csábítják” az agresszort a termékeny 
idôszakokban, ugyanakkor elkerülik a 
többi hímet, további bántalmazástól 
tartva.

A következô magvas gondolattól gya-
níthatóan mindenkinek leesik az álla: 
„Az agresszív hímek sokkal eredmé-
nyesebbek voltak a nôstények megter-
mékenyítésében, mint szelídebb társa-
ik. Ez a különbség kiváltképp 
szignifikáns volt a közösségen belül 
magas státuszt kivívott hímek eseté-
ben” –-- magyarázta Ian Gilby, az 
Arizonai Egyetem evolúciós antropo-
lógusa.

Nagyon úgy tûnik, hogy ötlethiányban 
szenvednek a kutatók, így a következô 
ajánlatot tenném a „brit tudósoknak”. 
Vizsgálják meg, hogy egy szôrös köl-
dökkel rendelkezô férfi élete során 
hány gramm köldökszöszt képes ösz-
szegyûjteni, és abból mennyi kispárnát 
lehetne megtölteni. Ugyanezt a vizsgá-
latot el lehetne végezni szôr nélküli, 
valamint nem homorú, hanem dombo-
rú köldökök esetén is. Baromság? Hát 
persze hogy az! De legalább egyedi…

Háromféle ember van: azok, akik 
tudnak számolni, és azok, akik nem.

* * *
Kvíz a televízióban:
--- Tehát, Ön mindent tud a fociról?
--- Igen.--- Jól van. Akkor árulja el 

nekünk, hogy hány lyuk van a hálón?
* * *

Éjjel két óra van, és Gustavssonéknál 
csörög a telefon:

--- Itt Nilsson a szomszédból. Szeret-
ném felhívni a figyelmét, hogy a ku-
tyája mar több mint egy órája ugat. 
Tegyen valamit, mert így nem lehet 
aludni!

Másnap éjjel kettôkor Nilssonéknál 
cseng a telefon:

--- Itt Gustavsson beszél a szomszéd-
ból. Szeretném közölni önnel, hogy 
nekünk nincs is kutyánk!

* * *
Repülés közben hirtelen leállnak a 

motorok. A pilóta beleszól a mikrofon-
ba:

--- Kérjük, mindenki maradjon a he-
lyén, ne nehezítsék meg az azonosítást! 
Köszönjük!

*  * *
A nagyapa megkérdezi az unokáját:
--- Kisfiam, hogy hívják azt a németet, 

aki eldugja a dolgaimat?
--- Alzheimer, nagyapa, Alzheimer!

* * *
Nagypapa mesél az unokáinak a 

háborús emlékeibôl:
--- Egyszer egy teljes századot tettem 

harcképtelenné, teljesen egyedül!
--- Tényleg? Tüzér voltál?
--- Nem, szakács...

* * *
Százados mondja az újoncnak:
--- Katona, ne pofázzon vissza, nézze 

meg ott abba a távoli bokorban, hogy 
ott vagyok-e mögötte!

Katona bokorig el, majd vissza és 
jelent.

--- Százados úr, jelentem ott van, de le 
van takarva papírral.

* * *
Egy szôke nô jelentkezik egy állásra 

a rendôrségnél. Egy tiszt kérdéseket 
tesz fel neki:

--- Mondja, mennyi kétszer kettô?
--- Hmmm..., négy.
--- Rendben, és tudja-e mennyi száz 

négyzetgyöke? --- Hmmm..., tíz?
--- Igen. Még arra feleljen, hogy ki 

ölte meg Abraham Lincoln-t?
--- Azt nem tudom.
--- Akkor most menjen haza, és gon-

dolkodjon rajta holnapig.
A szôke nô hazamegy, és azonnal fel-

hívja az egyik barátnôjét telefonon: 
--- Képzeld, nem csak megkaptam az 

állást a rendôrségnél, hanem máris 
dolgozom egy gyilkossági ügyön!

*  * *
Ha javulni látod a dolgokat, akkor 

valami fölött elsiklottál.
A nôknek csakis a belsô értékek 

számítanak. Pl. klíma, bôrülés, világí-
tott piperetükör, dönthetô ülés stb.

A halász azért megy ki a tóra, hogy 
halat fogjon, a horgász meg azért, 
hogy ne legyen otthon.

A memóriám már nem a régi. És ráa-
dásul még a memóriám sem a régi.

Addig igyál, amíg már szépnek tûnik, 
de még nem akarod elvenni feleségül.

A hisztéria alattomos betegség! A nô 
kapja meg és a férfi hal bele!

A nyúl az egy igazi jellem. Ott ül a 
fûben, de akkor sem szívja!

Minden reggel ágyba viszem a pá-
romnak a kávét. Neki már csak meg 
kell darálnia... 

Kutatások és hírek, 
melyektôl a falra mászunk
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12:30 Slovenski utrinki. 
Szlovén nyelvű nemzeti-
ségi magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:05 Nótacsokor: Máté 
Ottília, Rezsnák Miklós, 
Hatvani Kiss Gyöngyi, 
Szalai Antal és zenekara
15:30 Katolikus Krónika  
15:55 Így szól az Úr!  
16:05 Engedjétek hozzám  
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL. 
Magyar Zarándokút 2/2.: 
Vár az út. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat 
17:20 Határtalanul magyar 
Bittó István
17:50 Szerelmes földrajz 
Otthon, a Káli-medencé-
ben - Tulassay Tivadar, 
gyermekorvos. Ismeretter-
jesztő magazin  
18:20 Száműzött magyar 
irodalom: Wass Albert
19:00 Hazajáró Kászon-
szék
19:30 Az Óceán óriásai. 
Magyar ismeretterjesztő 
film. A film érdekes ada-
tokkal és animációkkal 
mutatja be a Nyugat indiai 
manátusz, a manta rája, a 
cetcápa és az ámbráscet 
lenyűgöző életét. 
20:00 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
20:50 Ybl 200 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal. 
Húsvét Pécsett
22:25 Ridikül
23:15 Tálentum Takáts 
Gyula. A pannon táj és a 
dunántúli hagyományok 
költője – mondják Takáts 
Gyuláról. Költészetét való-
ban meghatározta a kapos-
vári és a Balaton környéki 
mediterrán jellegű táj.

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:10 Himnusz   
00:15 Család-barát  
01:30 Magyar elsők  Az 
első magyar rádióadás
01:50 Hazajáró  Rozsnyói-
hegyek - Pásztortüzek 
Gömörben
02:15 Ízőrzők. Ismeretter-
jesztő sorozat   
02:50 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 4. rész: A 
szépség zsoldosai. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
03:55 Ridikül 
04:45 Hagyaték Zarándok-
lat - Útban Isten felé
05:15 Szerelmes földrajz. 
Pécsi séták - Dévényi 
Sándorral. Ismeretterjesztő 
magazin. Az apai ágon 
horvát származású, anyai 
ágon tősgyökeres pécsi 
Dévényi Sándor Kossuth 
és Ybl Miklós-díjas épí-
tész, a magyar organikus 
építészet egyik meghatáro-
zó alakja szülővárosát, Pé-
cset mutatja be szerelmes 
földrajzában. Stúdiójának 
ars poetikájaként azt vallja: 
„Az organikus építészetet 
munkamódszernek tartjuk: 
érzékenyen igazodunk a 
környezethez, a történeti 
élő szövethez, amelynek 
fejlődése, anatómiája van. 
Csak az nyúlhat bele egy 
ilyen szervezetbe, aki annak 
élettani vonatkozá-saival 
tökéletesen tisztában van.”
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:10  HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. rész: A 
szív útja. Magyar tévéfilm-
sorozat  
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89 
11:05 Profit7  
11:25 Ízőrzők Harta
12:00 Déli harangszó  
12:00 Életkerék   
12:30 Hazajáró 
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár
15:30 Férfi kézilabda ma-
gyar kupa. Élő közvetítés
17:45 Férfi kézilabda ma-
gyar kupa. Élő közvetítés
20:00 Kossuthkifli (2015)  
6/6.: Mandulás gyász. 
Magyar történelmi film-
sorozat sorozat  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal. 
Tavasz jelnyelven
22:20 Ridikül  
23:15 Profit7   
23:35 Tálentum  Szervét 
Tibor. Riportműsor. Szer-
vét Tibor nem mindennapi 
egyéniség: mély intellektus 
és csintalan kamasz lakik 
benne. Pályája is rendkívü-
linek mondható, hiszen ké-
sőn kezdett játszani. Előbb 
megszerezte a jogi diplo-
mát, majd a közigazgatás-
ban dolgozott néhány évig. 
Ezután került a Színművé-
szeti Egyetemre, majd si-
kerek és kudarcok után a 
Radnóti Színházba. Fil-
münk kísérletet tesz arra, 
hogy bemutassa az öntör-
vényű színész különböző 
arcait, pályájának legfonto-
sabb állomásait.

00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:15 Himnusz   
00:20 Család-barát  
01:40 Hazajáró Nemere-
hegység 
02:10 Ízőrzők Harta. 
02:40 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. rész: A 
szív útja. Magyar tévéfilm-
sorozat  
03:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:45 Ridikül  
04:40 Hagyaték: A múltat 
végképp eltörölni - Kiretu-
sált magyar történelem
05:05 Szerelmes földrajz 
Für Anikó – Időjárás. Für 
Anikó színésznő, ifjú ko-
rának kedves helyszíneire 
kalauzolja el a nézőt. Töb-
bek között Szombathelyen, 
Kőszegen, Velemben, a 
Jáki-templomnál, a Kámo-
ni Arborétumban barango-
lunk, de lesz kisvasutazás és 
sok-sok kerékpározás is…
05:40 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán  
06:35 Hazajáró: Felső-
Gömör
07:00 A rejtélyes XX. 
század  
07:30 Család-barát  
09:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. rész: 
Drog online.   
10:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:10 Hogy volt?! Hűvös-
völgyi Ildikót köszöntjük
11:05 Itthon vagy!    
11:30 Ízőrzők Balatona-
kali. Ismeretterjesztő 
sorozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor: Márkus 
Ilona, Fazekas József, Kar-
cagi Nagy Zoltán, Tamon 
Erika, Déki Lakatos Sán-
dor és zenekara
12:30 Nótacsokor: Bokor 
János, Bangó Margit, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Aranymetszés. Szín-
ház,  képzőművészet, tánc, 
film és zene. A klasszikus-
tól az avantgárdig, a hagyo-
mányostól a modernig mi 
ügyelünk az arányokra.  
14:10 Novum. A Novum 
az innováció, a tudomány 
és a technológia magazin-
műsora. Műszaki-, és ter-
mészettudományok, kuta-
tás-fejlesztés, hazai innová-
ció, fiatal tudósok, termé-
szettudományos életpálya, 
start-upok, tehetséggondo-
zás, akadémiai Lendület 
program, szaktantárgyi- és 
tudományos versenyek, 
díjak, elismerések, egye-
temi kutatóhelyek, mind 
egyetlen magazinmű-
sorban.
14:40 Szabadság tér ́ 89  
15:30 Férfi kézilabda ma-
gyar kupa. Élő közvetítés
17:45 Férfi kézilabda ma-
gyar kupa. Élő közvetítés
20:00 Van képünk hozzá  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal: A 
Szigetköz
22:20 Ridikül - Női talk-
show: Gyes után ... menni 
vagy maradni?
23:10 Duna Regatta. 
Összefoglaló

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát  
01:45 Magyar elsők 116/ 
17.: Az első magyar orvos-
nő. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat   
02:05 Hazajáró Alsó-Ga-
ram-mente - Kenutúra a 
kurtaszoknyás falvak között
02:30 Ízőrzők. Ismeretter-
jesztő sorozat   
03:05  HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. rész: 
Drog online. Magyar 
tévéfilmsorozat   
03:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:10 Ridikül - Női talk-
show: Gyes után ... menni 
vagy maradni?
04:55 Hagyaték:  Zsenik 
vakvágányon - Ady Endre 
és József Attila
05:20 Élő 
05:50 Muzsikál a mozi. 
Válogatás régi idők film-
slágereiből
06:30 Hagyaték  
07:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora: 
Taróczy ezredes titkos 
moszkvai utazása
07:30 Család-barát  
09:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 7. rész: A 
csatlós.  
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:10 Önök kérték  
11:05 Rúzs és selyem    
11:25 Ízőrzők: Balatonud-
vari. A település a Balaton 
északi partján, Balatonfü-
redtől 10 km-re, a Tihanyi-
félsziget szomszédságában 
fekszik. Körülbelül ezer 
nyaralóépület, számos pan-
zió, üdülő és egy nemzet-
közi kemping vendégsere-
ge talál igazi balatoni han-
gulatot, szórakozási és 
sportolási lehetőséget Bala-
tonudvariban. A település 
hírét a szív alakú sírkövek 
legendája repíti messzire. 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Nótacsokor: Máté 
Ottília, Tarnai Kiss László, 
Puka Károly és zenekara
12:25 Nótacsokor: Kovács 
Apollónia, Nánássy Lajos, 
B. Tóth Magda, Miklóssy 
József, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Szabadság tér ́ 89  
14:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
14:45 Szerelmes földrajz   
15:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL. 
Kárpátok bércei  Magyar 
dokumentumfilm
16:15 Labdarúgó-mérkő-
zés - OTP Bank Liga: 
Győri ETO FC - Puskás 
Akadémia FC
19:00 Térkép  
19:30 Öt kontinens  
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal: 
Huszárkonyha
22:20 Ridikül - Női talk-
show: Mitől féltékeny a 
férfi?
23:10 Rúzs és selyem   
23:30 HUNGARORING 
magazin   

00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Himnusz  
00:25 Család-barát  
01:50 Hazajáró  Számve-
tés 2. - Pillanatképek a Ha-
zajáró tavaszi vándorútjáról
02:15 Ízőrzők 
02:50  HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 2. rész: 
Harc a kijutásért.Magyar 
tévéfilmsorozat   
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
03:55 Ridikül   
04:45 Hagyaték  A Szentí-
rás magyarul - A vizsolyi 
Biblia küldetése
05:15 Szerelmes földrajz: 
Ferencvárosi maradok… - 
Bornai Tibor. Bornai Tibor 
zenész, dalszerző és szö-
vegíró szerelmes földrajza 
lényegében visszatérés 
gyermekkorába. Visszaté-
rés Szegedre, a Dóm térre, 
a Hősök kapujához, a Ti-
sza partra, egy jó kis ebéd-
re a halászcsárdába, no 
meg Visegrádra, életének 
jelenlegi színterére. 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát   
09:10 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 3. rész: 
Online öngyilkosok. 
Magyar tévéfilmsorozat   
10:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:15 Szabadság tér ́ 89 
11:00 Magyar gazda   
11:20 Ízőrzők 
Hajdúhadház
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika.
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru. 
Román nyelvű nemzetisé-
gi magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó 
15:45 Isten kezében: A 
szent sír őrzői - Krisztus 
magyar katonái
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL. 
Magyar Zarándokút 2/1.: 
A kettős kereszt nyomában
17:10 Határtalanul magyar  
Berlin az én Bakonyom - 
Magyar művészek a 
német fővárosban
17:45 Női kézilabda mér-
kőzés. Dunaújváros-FTC. 
Élő közvetítés Dunaújvá-
rosból
19:30 Hazajáró A Kojsói-
havasok
20:05 Önök kérték 
21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal: A 
Sváb konyha
22:25 Ridikül  
23:15 Magyar gazda   
23:40 Tálentum: Józsa Ju-
dit kerámiaszobrász - Apá-
ról leányra. Az ifjú művész 
messze földön híres koron-
di fazekas-dinasztia sarja. 
Családjában apáról fiúra 
száll a mesterség, ő leány-
ként a saját útját járva, az 
agyagművesség ősi alapja-
in tovább építkezve találta 
meg az agyag megformá-
lásának eredetien új mód-
ját, a csak rá jellemző 
kifejezésformákat. 

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.

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

LÁSZLÓ  Magánnyomozó
Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

MEGBIZHATÓ középkorú hölgy 

felügyeletre vagy társaságra szoruló 

személyre, gyermekre vigyázna. 

Egyéb háztartási elfoglaltság is 

érdekel. (Vasalás stb.) Tel. 0412 961-

067

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

JÓ EGÉSZSÉGBEN lévô 83 éves 
elvált férfi, élettársat keres, kb. 75 év 
körüli hölgy személyében. Állami 
lakásom és kocsim van.

Telefon: (02) 9797 7746

KERTÉSZKEDÉST, házkörüli 

munkát vállal handyman minden nap 

Sydney központjától kb. 30 km kör-

zetben. Hívja Zolit a 0404 859-974 te-

lefonszámon.

UTAZÁST KEDVELÔ hölgy ezer-

mester partnert keres 65 éves korig 

Sydneybôl.

mobil: 0426 881-920.

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au


