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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
bûnt, bármikor választhatjuk a bûntelenséget.

Hét éve vágott bele programjába a megyeszékhely szívében álló börtön igaz-
gatósága, amelynek részeként a szabadidô hasznos eltöltését szolgáló, érték-
közvetítô eseményeket szervez egyházakkal, missziós szervezetekkel és civi-
lekkel együttmûködve. Az eseménysorozatban számos ismert személyiség 
látogatott már a rácsok mögé és tartott elôadást a raboknak. Korábban felke-
reste az intézetet a Muzsikás együttes, Ittzés János nyugalmazott evangélikus 
püspök, Földes „Hobo” László, Steinbach József református püspök, Káli-
Horváth Kálmán cigány festômûvész, Fullajtár Andrea színész, Orbán Júlia 
versmondó, Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, Dinnyés József zeneszer-
zô, elôadómûvész, Verebes József futballtréner és Hajszán Gyula válogatott 
labdarúgó. A gyôri bv-ben a Bárka Színház bemutatta Mrozek Mulatság címû 
drámáját (Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Szikszai Rémusz elôadásában), 
valamint járt ott a Soproni Petôfi Színház, a Tünet együttes és a Forrás Színház 
is, továbbá rendeztek bibliakiállítást, könyvbemutatót, katasztrófavédelmi 
elôadást és fotótárlatot is.

Mihály Attila parancsnok elmondja, ma 18 ezer fogvatartott van Magyaror-
szágon, ha mindegyikük esetében csak hat hozzátartozóval számolunk, máris 
százezres tömegrôl beszélhetünk. A fogvatartottak jelentôs része ráadásul 
szabadulni fog, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen útravalót kapnak. ---
Mindig embernek láttam azokat, akik a börtönbôl szabadulva felkerestek, így 
most kíváncsian várom a találkozást a bentiekkel, mert úgy gondolom, fontos, 
mit visz magával egy elôadó, miután látta a börtönvilágot –-- mondja elôzetesen 
Pál Ferenc atya, miközben az emeleti társalgó felé lépcsôzünk.

A teremben negyven fogvatartott gyûlt össze, azért csak ennyi, mert többen 
nem férnek be.

–-- Szívesen jöttem hozzátok, biztos tudok olyat mondani, amit használni 
tudtok, amibôl építkezhettek –-- kezdi elôadását az atya, majd rátér arra, hogy 
az Egyesült Államokban egy közelmúltban végzett kutatás azt vizsgálta, mi az, 
ami segít a börtönbe kerülôknek kiverekedni magukat a bûnözô életformából. 
A válasz az önbecsülés, a „több vagyok, mint rab!” gondolat.

Az atya két széket húz a pódium elôterébe, az egyik a bûnt, a másik a bûnte-
lenséget jelképezi. Hogy valaki melyik székre ül, döntés kérdése, ez esetben 
azonban az önsajnálatnak nincs helye.

–-- Le kell tenni a bûnt, különben nem lehet az ember szabad --– sulykolja, s a 
gondolatot példázattal támasztja alá. 

Példázattal is tanít: egy idôs férfi várta feleségét a pályaudvaron, majd 
miután befutott a vonat, megölelték egymást. Odalépett hozzájuk egy fiatal 
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Április 25
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Márk nevû kedves olva-sóinkat.

Márk: Eredetileg vitatott: lehet a 

Márkus rövidülésébôl, vagy a német 

Márk átvételeként, ez pedig a Mar-

quard és a Markus közös rövidülése.

Köszönthetjük még, Ányos, Ivó, 
Tihamér, nevû barátainkat.

Április 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ervin nevû kedves olvasóinkat.

Ervin:A germán eredetû Erwinbôl 

ered, mely két név egybeesése, Her-

man, Eberwin, jelentése vadkanerejû.

Köszönthetjük még: Ervina, Mar-
cella, Marcell, Mária, Peregrina 
nevû barátainkat.

Április 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zita, Marian nevû kedves olvasóin-

kat.

Zita: A Felicitas nôi név német 

rövidülésébôl ered. Jelentése: sebes, 

gyors.

Marian: A több nyelvben meglévô 

Marianne név francia ejtésébôl.

Köszönthetjük még Anasztáz, 
Arisztid, Péter, Petúnia, Tas, Zo-
árd nevû barátainkat.

Április 28.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Valéria nevû olvasóinkat.

Valéria: A latin Valerius férfinév 

nôi párja.

Köszönthetjük még: Dorisz, Vitold, 
nevû barátainkat.

Április 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Péter nevû kedves olvasóinkat.

Péter: jelentése: kôszikla. A görög 

Petrossz névbôl latinisított Petrus 

rövidülésébôl.

Köszönthetjük még Antónia, Ró-
bert, Hugó, Tihamér nevû barátain-

kat.

Április 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Katalin, Ajtony nevû kedves olvasó-

inkat.

Katalin:A német Katharina magyar 

rövidülése és módosulara.

Ajtony: régi magyar név.

Köszönthetjük még: Buzád, Hilda, 
Ildikó, Igor, Karina, Kitti, Roza-
mund nevû barátainkat.

Május 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Fülöp, nevû kedves olvasóinkat.

Fülöp: a görög Philipposz rövidülé-

sébôl. Jelentése: lókedvelô.

Köszönthetjük még: Amarilla, 
Amarillis, Jakab, Bánk, Benedek, 
Berta, Dávid, Flóra, Jeremiás, 
maja, Zia nevû barátainkat.

50 milliárdos lökést kap Eger
Négysávos autóút fogja összekötni 2018-ra Egert az M3-as autópályával -– 

egyebek mellett ezt tartalmazza az a megállapodás, amelyet pénteken írt alá 
Orbán Viktor miniszterelnök Egerben Habis László polgármesterrel.

A közös sajtótájékoztatón –- amelyet az M1 aktuális csatorna élôben sugárzott 
–-- a kormányfô elmondta: a megállapodásnak része az is, hogy az egri uszodát 
6,3 milliárd forintból nemzeti úszó- és vízilabdaközponttá fejlesztik. Emellett -– 
a már zajló rekonstrukciókon túlmenôen --– 6 milliárd forintból folytatódik az 
egri vár fejlesztése is.

Megállapodás született továbbá arról, hogy a MÁV átad Egernek egy 9 
hektáros terület, hogy abból ipari park lehessen, amely a város saját területeivel 
együtt 20 hektáros lehet majd –- ismertette Orbán Viktor.

Az összesen mintegy 50 milliárd forint értékû fejlesztési programról a 
kormányfô azt mondta, hogy a város legújabb kori történetének talán egyik 
legjobb megállapodását kötötte meg.

Rámutatott: az egriek és a város térségében élôk érdekeit szolgáló megállapo-
dás a soproni után a második a Modern városok programban.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a világban zajló változások nyomán 4-5 év 
múlva nem fogunk ráismerni arra a közegre, amelyben ma élünk. Kézzelfogható 
jelei lesznek ennek a változásnak a világgazdaságban, a világ külpolitikai rend-
szerében, a fejlesztéspolitikában és az oktatáspolitikában is.

„Ha mi, magyarok nem hozunk létre új gazdaságpolitikát, ha nem tesszük 
világossá, hogy újfajta külpolitikára van szükségünk, ha nem korszerûsítjük az 
oktatási rendszerünket, akkor Magyarországot ebben a most formálódó 
világban nem lehet sikerre vinni” –- mondta.

Rámutatott: a vidéki Magyarország fejlôdésének kulcsa a vidéki városokban 
van. Erôs vidéki városok nélkül nem lesznek erôsek a falvak sem, ezért vidéki 
erôcentrumokat kell létrehozni –- tette hozzá. „Lejárt a kis halak és a nagy halak 
ideje, ma már a gyors halak a vizek urai” –-- utalt a rövid idôn belül tetô alá 
hozott megállapodásra Orbán Viktor.

Kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta: a kormányzat célja, hogy 
minden megyei jogú várost 2018-ig bekapcsoljanak a már létezô autóút- és 
autópálya-rendszerbe, illetve hogy az autópályák elérjék az országhatárt.

Orbán Viktor azt kérte ugyanakkor: a Kárpátalján kialakult nehéz helyzet 
okán minden megyei jogú város --– a testvérvárosi kapcsolatokon túlmutatóan 
–-- patrónusként segítse az ott élô magyarokat.

Habis László (Fidesz–KDNP) polgármester arról beszélt, hogy Eger a 
hôsiesség, a helytállás és a hazaszeretet városa. Felidézte: tavaly december óta 
az egri vár nemzeti emlékhellyé vált a parlament döntése nyomán.

Új órát kap a Széll Kálmán tér
A Széll Kálmán (korábban Moszkva) tér új órája digitális lesz, egy hatméteres 

oszlop tetején mutatja majd az idôt, és ugyanott áll majd, ahol az a bizonyos régi 
volt 74 éven át –- írja a Népszabadság.

A lap cikke szerint az új órát tervezô Baróthy Anna és csapata, a Szövetség 
’39 a kortárs mûvészet és a dizájn eszközeivel úgy próbálta aktualizálni a tér és 
az óra viszonyát, hogy végül egy formailag egyszerû, mégis aktuális technoló-
giákat alkalmazó új köztéri találkozóhely szülessen. A hasábszerû, látszóbeton 
oszlopon –-- a digitális számok alatt --– hangsúlyos árnyékként a régi óra is meg-
jelenik számlapostul, oszlopostul.

Baróthy Anna elmondta, az óra formája eldöntött, de a szerkezetérôl, a bele-
építendô elektronikai eszközök technológiájáról, tartalmi kérdésekrôl még 
folyamatos az egyeztetés a BKK szakembereivel és a szakmai partnerekkel. A 
fejlesztési szakasz augusztus végéig tart, s az összes közben felvetôdô szempont 
figyelembevételével dolgozzák ki a végsô koncepciótervet. Az óra elkészítése, 
felállítása ôsszel kezdôdhet el.

A régi órát a tér szétbontása közben szerelték le, és felmerült ugyan, hogy 
kerüljön vissza, de a régi vasváz teljesen szétkorhadt, így az óra egy elszánt 
budai lokálpatriótának köszönhetôen a Kiscelli Múzeumba került --– ismerteti 
az újság.

Hírességek látogatják a börtönt
Nem az a kérdés, Isten szeret-e minket, hanem az, mi szeretjük-e ôt-– mondta 

egy börtönben Pál Ferenc atya, aki korábban soha nem járt fegyintézetben. Az 
egykori magasugróbajnokot, katolikus papot elkísértük a Gyôr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol elôadásán azt is megosztotta 
hallgatóságával: tudjuk befolyásolni saját sorsunkat, s még ha követünk is el 



férfi, s látva a boldogságukat, azt mondta: „De szeretnék én is ilyen boldog lenni 
ennyi idôs koromban!” Az idôs férj erre úgy felelt: „Ne bízzon benne, akarja.” --
– Nem remélni, dönteni kell! Egy régiségkereskedô is azt mondta, amikor egy 
kevély ember lépett az üzletébe, és a legdrágább holmit kérte, hogy „a 
legdrágább én vagyok, és semmi pénzért nem vagyok eladó” –-- teszi hozzá Pál 
Ferenc.

Egy kiközösített sánta asszony azt mondta neki egyszer -– folytatja ---, amikor 
felkereste: magával még sosem bánt jól, sokan, sokszor csúfolták, de a legke-
gyetlenebb ô volt saját magával. Attól kezdve, hogy erre rájött, szerette magát, 
a testét, azaz ô is a másik széket választotta. A belsô rácsok sokszor rosszabbak, 
mint a valódiak, szögezi le az atya, hozzátéve, hogy bezárva is megôrizhetjük a 
belsô szabadságot, élhetünk emberként, e döntésében mindenki szabad.

Egyszer egy férfi úgy gyónt Pál Ferenc atyának: „Sok rosszat kaptam és sok 
rosszat adtam.” Ez volt a legszörnyûbb gyónás, amit valaha hallott. Mert nem 
szabad, hogy a múlt döntse el, mit adunk másoknak. Egy asszony, aki a második 
világháborúban elveszítette nyolc gyermekét, árvaházat nyitott, és képes volt 
szeretet adni. –-- Nem az a fontos, mások mit tettek velünk --– vonja le a 
következtetést a példázatból Pál Ferenc.

Sokan kérdezik, szeret-e Isten, de nem ez a kérdés, mert Isten mindenkit 
szeret, hanem az: mi szeretjük-e Istent? Sajnos mindenki követ el bûnt, csak az 
nem mindegy, mi az arány a jó és a rossz tettek között. Emlékezzünk, amikor a 
lator azt kéri Jézustól, midôn együtt szenvednek a kereszten, emlékezzen meg 
róla a Megváltó, mire Jézus azt feleli neki: „Még ma velem leszel a paradicsom-
ban.” A döntésnek kulcsjelentôsége van.

A magával ragadó elôadás után az atya megadja a lehetôséget a fogvatartot-
taknak, kérdezzenek bátran. Síri csönd támad. Még az óra ketyegése is hallat-
szik. Ferenc atya mosolyog. Vár. A lehorgasztott fejû, talán magába nézô negy-
ven néma rab hangtalanságát percek után töri csak meg egyikük. A bûn útjára 
való lépését azzal indokolja, hogy a rendszerváltás elôtt jól élt, utána elveszítette 
mindenét.

–-- Szûkültek az életlehetôségek, ez tény, ám míg voltak, akik hárítottak, 
mások azt mondták: én is felelôs vagyok valamennyire a helyzetemért. Az éle-
tünkrôl nem kizárólag mások döntenek! Egyszer egy hajléktalannak szereztem 
egy nagyon klassz télikabátot, csupán három gombja hiányzott. Azt mondta, ez 
neki nem kell, mert nincs rajta gomb. Eszébe sem jutott, hogy ô is felvarrhat rá 
három gombot, hogy meg tudja csinálni. Testvérek, ez ebben a legborzalmasabb! 
–-- hívja fel döntéseink fontosságára a figyelmet Pál Ferenc atya. (Magyar 
Nemzet)

Több adatot kell szolgáltatni 
az utasokról

A terrorizmus és a határon átnyúló bûnözés elleni együttmûködés megerôsí-
tésére ezentúl felszállás elôtt tizenkét órával kell adatot szolgáltatniuk a 
légitársaságoknak a schengeni határt átlépô utasokról, a járat felszállása után 
pedig továbbítaniuk kell a szervezett bûnözés elleni koordinációs központnak – 
ezt is tartalmazza a légi közlekedésrôl szóló törvény módosítása, amely a 
legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. A szigorítás az utasokat közvetlenül 
nem érinti, a légitársaságok adatszolgáltatási kötelezettségét bôvíti --– írja a 
Turizmus.com.

A schengeni határon kívülrôl Magyarország területére mint cél- vagy 
tranzitállomásra utazó, valamint Magyarország területérôl schengeni államon 
kívülre induló utas adatain kívül a légitársaság köteles megadni az utazási iroda 
nevét és címét, ahol a turista a jegyet vásárolta. Ha nem az utas foglalta a 
jegyet, akkor annak a nevét, aki ezt megtette, valamint az ülés számát és az 
olyan különlegességeket, ha például az utas ragaszkodik a vészkijárat melletti 
üléshez, vagy két ülést foglal magának. Közölni kell ezentúl a kézipoggyászok 
számát, valamint azok és az úti okmányok adatait is.
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HÍREK
Ennyit kaptak tavaly a határon 

túli magyar szervezetek
Csaknem 300 millió forinttal támogatta a határon túli magyar szervezeteket 

az elmúlt egy évben a Nemzeti Kulturális Alap --– közölte Rétvári Bence, az 
Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a romániai 
Érmindszenten romániai magyar egyházi és politikai vezetôkkel tárgyalt

Az ezután tarott sajtótájékoztatót elmondta, az NKA 396 külhoni magyar 
pályázatot támogatott 291 millió forintot meghaladó értékben, a pályamûvek 65 
százaléka Erdélybôl, 19 százaléka a Vajdaságból, 13 százaléka a Felvidékrôl és 3 
százaléka Kárpátaljáról érkezett.

A támogatott pályázatok többsége a közmûvelôdés, a népmûvészet, a könyv-
kiadás, valamint a szépirodalom és az ismeretterjesztés területen indult. Témá-
juk szerint tíz kollégium bírálta el a kérelmeket, a pályázok részesültek az 
emberi erôforrások miniszteri keretének támogatásában is.

„A magyar kulturális örökség jó része a mai trianoni határokon túl kívül jött 
létre, ezért fontos, hogy Magyarország anyagilag is támogassa a határon túli 
kultúrát” --- fogalmazott Rétvári. Elmondta, az elmúlt négy évben nôtt a sikerrel 
pályázó határon túli szervezetek száma: 2010-ben a pályázók 54 százaléka tudott 
nyerni, ez a szám mára 72 százalékra emelkedett.

Az NKA az elmúlt években olyan programokat támogatott, mint a Felvidéken 
a Gombaszögi Nyári Tábor vagy a nagyváradi Szent László-napok.

Törvény rendezheti 
a hálapénz kérdését

Jogszabály-módosítással egyértelmûsíthetik a hálapénz elfogadásának tör-
vényi hátterét –-- derül ki az Igazságügyi Minisztérium által kezdeményezett 
törvénymódosítási javaslatból. Eszerint a jövôben nem minôsülne bûncselek-
ménynek, ha egy egészségügyi dolgozó utólag fogadna el valamilyen juttatást 
egy pácienstôl, aki ezzel elégedettségét kívánja kifejezni. A tervezetet még nem 
tárgyalta a kormány.

Elsôsorban a hálapénz elfogadásának esetleges büntetôjogi fenyegetettségét 
kívánja csökkenteni a jogalkotó --– így reagált Magyar Gábor ügyvéd, akit az 
igazságügyi tárca által kezdeményezett törvénymódosítási javaslatról kérdez-
tünk. A minisztérium oldalán megjelent az egyes büntetôjogi törvények 
módosításáról szóló tervezet. Egyik pontja szerint a jövôben egyértelmûvé 
tennék: nem valósítja meg a vesztegetés elfogadásának bûncselekményét, aki 
utólag fogad el juttatást valakitôl, aki elégedettségét kívánja kifejezni. Ugyan-
akkor bûncselekménynek minôsülne az az eset, ha az elôny elfogadása a 
kötelességszegés célzatával történik, vagyis az orvos az egyébként ingyen járó 
ellátást valamilyen juttatáshoz kötné. A tervezetbôl az is kiderül, hogy a büntetô 
törvénykönyvet számos ponton módosító javaslatot eddig nem tárgyalta a kor-
mány.

Megkeresték az ügyben Dénes Tamást, a Magyar Rezidensszövetség 
elnökét, aki elmondta, a hálapénzrendszer elûzi az orvosokat Magyarországról, 
ezért ennek a „szoftkorrupt” rendszernek a konzerválása súlyos hiba lenne a 
jogalkotótól. Mint mondta, a hálapénzrendszer megszüntetése tekintetében 
álláspontjuk nem változott: az államnak kell garantálnia az egészségügyben 
dolgozók –-- akár lépcsôzetes --– bérrendezését, amely után a hálapénz minden 
formáját és a „rendszer” minden résztvevôjét büntetni kell. Hozzátette, a bér-
rendezésnek épp a hálapénz miatt nincs meg sem a politikában, sem a társa-
dalomban a támogatottsága.

A Legfôbb Ügyészség már tavaly jogszabály-módosítást kezdeményezett a 
hálapénz ügyében, miután elemezte a rezidensszövetség által felvázolt jogi 
problémákat. Az ügyészség arra jutott, hogy nem egyértelmû a törvényi megfo-
galmazása annak, hogy a hálapénz elfogadása passzív gazdasági vesztegetésnek 
minôsül-e.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éppen a minap tette közzé kutatását 
arról, hogy a lakosság mennyi hálapénzt adott 2014-ben. Tavaly 8,3 milliárd 
forintot költöttek paraszolvenciára az emberek, 1998-ban ugyanez az összeg 3 
milliárd forint volt, ami reálértéken 18 százalékos növekedést jelent. A legtöb-
bet a kórházi orvosok kapják (4,1 milliárd), utána következnek a házi- és szakor-
vosok (2,5 milliárd), a fogorvosok (1,1 milliárd), végül az ápolók, orvosi asszisz-
tensek és mûtôsök (508 millió).

Mind több a kínai turista
A magyar diplomácia elismerése is, hogy a Kínai Turisztikai Hivatal (CNTA) 

önálló irodát nyit Budapesten a térségünkbôl Kínába irányuló turizmus támo-
gatására. A döntés jelzi, hogy a régiónak Kínával fennálló kapcsolataiban ha-
zánk egyre hangsúlyosabb szerepet játszik. Ezzel együtt egyre több kínai turis-
ta érkezik ide.

A beutazó kínai turisták száma évrôl évre folyamatosan és dinamikusan, ti-
zenöt–húsz százalékkal emelkedik, ami a kereskedelmi szálláshelyek forgalmá-
ban is hasonló mértékû növekedést generál. Míg 2007-ben 24 ezer kínai turista 
55 ezer vendégéjszakát töltött a hazai kereskedelmi szálláshelyeken, addig 
tavaly csaknem kilencvenezer vendég több mint 160 ezer vendégéj-szakát. 
Ezzel Kína immár a huszadik legfontosabb küldôországunk.A Ma-gyarországra 
érkezô kínai utazók zö-me Budapestre látogat, ugyanakkor jellemzôen több 
kelet- és közép-euró-pai országot érintenek körutazásaik alatt, szervezett 
keretek között, cso-portosan keresve fel a turisztikai cél-pontokat. Országunkat 
általában Ausztriával, Csehországgal, Szlovákiá-val vagy ritkábban 
Lengyelországgal, illetve Németországgal együtt látogat-ják meg. 

Önálló irodát nyit Budapesten a tér-ségünkbôl Kínába irányuló turizmus 
támogatására a CNTA. 

, miután Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Li Csin-cao, a CNTA 
vezetôje tárgyalt a minap a Budapesten tartott Kína–KKE (közép- és kelet-
európai országok) turisztikai együttmûködés szakmai konferencia keretében – 
közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A találkozón 17 ország turisztikai 
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Könyvteszt
Fiatalember, huszonéves. Állig bebur-

kolózva a hideg áprilisban, a forgalmas 
budai téren árulja a könyveket

Fülére fülhallgató tapad, szemébôl, 
arckifejezésébôl egykedvûség árad. 
Hangtalan vár. Járókelôkre horgászik, 
anélkül, hogy a zsinegen tartaná a ke-
zét. Az ô horgán a csalétek nem a gi-
liszta, hanem a sokféle szexkiadvány 
és bûnügyi krónika. Meg a közelmúlt 
magyar történelme --- futószalagon.

Hozzálépek és így szólítom meg:
–-- Shakespeare összes van?
–-- Micsoda? --- kérdez vissza, mint 

aki rosszul hall.
Megismétlem.
–-- Nincs, kérem --– feleli kurtán.
Jártatom a szemem a könyveken, 

majd kis idô múlva újra érdeklôdöm.
–- Arany-balladákat kapott?
–-- Arany-balladákat? Nem kaptam.
Most már szemügyre vesz, és végig-

mér olyan tekintettel, amelybe bele is 
pirulnék, ha éppen akarnék. De elhall-
gatok, és csak jóval késôbb szólalok 
meg újfent abban a hangnemben, 
ahogy elkezdtem.

–-- Ne haragudjon, de Csehov-novellá-
kat ígértem a barátomnak, puha kötés-
ben…

–-- Uram, csak az van, amit itt az 
asztalon lát! –-- mondja, minden szónak 
nyomatékot adva. Kérlelhetetlenül. --– 
Ezek között válogasson.

Látom rajta, hogy megvan a vélemé-
nye rólam, nem feszíthetem tovább a 
húrt, éppen ezért kezembe veszem 
Gosztonyi János Horthy Miklós kor-
mányzóról írott könyvét és belelapo-
zok. Az utcai árus stílust vált.

–-- Vegye meg, nem tudja majd leten-
ni.

–-- Igen? --– mormogom a fogaim 
között, színlelve a közömböst.

–-- Valami gróf volt vagy báró --– 
világosít föl Horthyra célozva.

Most én nézek rá szúrós szemekkel.
–-- Ez biztos? Én úgy hallottam, hogy 

tengerész.
–-- Uram --– húzza ki magát az árus és 

elvigyorodik --–, ezeknél soha nem 
lehet tudni.

–-- Kérem a könyvet, megveszem! --– 
lágyítok a feszültségen. Tudálékosan 
állítja:

–-- Ezzel jobban jár, mint azzal a Szex-
pírrel.

„Az oktatásnak köszönhetôen sokan 
megtanultak olvasni --– azt azonban 
nem tanulták meg, mit érdemes elol-
vasni.” (G. M. Trevelyan volt brit törté-
nész)

Kô András
(Magyar Hírlap)

szakemberei, illetve az illetékes 
minisztériumok képviselôi voltak 
jelen.

Az NGM kiemelte, ugyancsak a tér-
ség és Kína kölcsönös vendégforgalmát 
erôsíti, hogy az Air China 2015 má-
jusától heti négy közvetlen járatot 
indít Peking és Budapest között. Ezt 
megelôzôen csak a Hainan légitársaság 
tartott fenn közvetlen járatot 2004 és 
2012 között. 

A térségbe érkezô kínai vendég-
forgalom növelését szolgálja a Bu-
dapesten mûködô Turisztikai 
Koordinációs Központ, amely a Kína–
KKE-országok együttmûködésének 
keretében kezdte meg mûködését 
tavaly, és amely egyebek mellett kínai 
turisták teljes körû kiszolgálására 
alkalmas online turisztikai felületet 
hozott létre.



Összeomlott a 
csalárdul kötvényt 

kibocsátó pénzintézet
(Folytatás az 1. oldalról.)

Mivel az ügyfelek pénzt fizettek be 
a forgalmazó brókercéghez (a szintén 
a Quaestor-csoporthoz tartozó, de a 
kibocsátó Financial Hrurira Kft.-tôl 
eltérô nevû, Quaestor Értékpapír-
kereskedelmi és Befektetési Zrt.-
hez), számlakövetelésük van vele 
szemben, erre pedig vonatkozik a 
Beva kártalanítása. Ráadásul a for-
galmazónak a dolga meggyôzôdni a 
pénzügyi termék megfelelôségérôl.   
A Quaestor-botrányban az eddigi hí-
rek és megismert információk alap-
ján a legsúlyosabb, hogy mintegy 150 
milliárd fortintnyi joggellenes forrás-
bevonás történt. Hogy történhet ez 
meg, és hogy nem veszi észre ezt 
senki a felügyeletnél?

Hogy történhet meg továbbá az is, 
hogy gazdasági szakemberek ilyen 
népes gyülekezete nem gondol arra, 
hogy ilyen közönséges csalással be-
zsebelt ilyen óriási összeggel manipu-
lálva el lehet kerülni azt, hogy egy 
napon a sok ember megkérdezi – hol 
a befektetett pénzem és a beígért ha-
szon? A csalárd bukás büncselek-
ményt kétszáz éve üldözi a magyar 
igazságszolgáltatás. Nincs magyará-
zat, ha csak az nem, hogy a pénz bûn-
re csábít.

Törvényt módosított mrcius 31-én a 
parlament, hogy a brókerbotrányban 
érintett vállalatok cégcsoportjai, va-
lamint mások mellett vezetôi, felü-
gyelôbizottsági tagjai és egyes könyv-
vizsgálói vagyonukkal is felelôsséget 
vállaljanak az okozott károkért.

A szavazáson 157 képviselô támo-
gatta, 12 ellenezte a büntetôeljárási, 
valamint a bírósági végrehajtási tör-
vény módosítását. Nemmel LMP-s, 
valamint független képviselôk sza-
vaztak. 

A törvény alapján ügyészi kezdemé-
nyezésre a bíróság elrendelheti azon 
pénzügyi tevékenységet végzô szer-
vezetek vagyonának zárolását, ame-
lyeknél valószínûsíthetô, hogy tevé-
kenységi körükben 50 millió forintot 
meghaladó értékre elkövetett vagy 
50 millió forintot meghaladó kárt, 
vagyoni hátrányt okozó bûncselek-
ményt – vagyon elleni, vagy csôdbû 
ncselekményt, vagy tartozásfedezet-
elvonást – követtek el.

Kapcsolt vállalkozások és
akik elônyt szereztek
Emellett bármely olyan szervezet 

vagyona is zárolható, amelyet a bûn-
cselekmény elkövetéséhez felhasznál-
tak, vagy amely elônyt szerzett a bûn-
cselekmény elkövetésébôl.

A zár alá vétel vonatkozhat a kap-
csolt vállalkozásokra is, továbbá az 
említett szervezetekben befolyásoló 
részesedéssel vagy ellenôrzô befo-
lyással rendelkezôkre, a szervezet 
vezetô tisztségviselôire, képviseletre 
feljogosított tagjaira, képviseletre fel-
jogosított alkalmazottaira, a szervezet 
nevében eljárókra, tisztségviselôire, 
cégvezetôire, felügyelôbizottsági tag-
jaira, ezek megbízottjaira, valamint a 
szervezet könyvvizsgálóira. A szemé-
lyes vagyonnál akkor is elrendelhetô 
a zárolás, ha a kapcsolat a bûncse-
lekmény elkövetésének megkezdése 
után megszû nt.

A kormánypárti elôterjesztôk indo-
klásukban hangsúlyozták: a zárolt va-
gyont minden esetben a brókerbotrá-
nyok áldozatainak kártérítsére kell 
fordítani.

--------•••--------

Tapolcán törhetett be a
Jobbik fölött az üvegplafon 
– ezen cím alatt értékeli a Magyar 

Nemzet az április 13-i választás ered-
ményét, amit alább közzéteszünk:

A kormánypárt a vasárnapi vereség 
után minden bizonnyal átgondolja a 
Jobbikkal kapcsolatos stratégiáját, 
ami nem gyengítette, hanem erôsí-
tette az ellenzéki pártot. A Tapolcai 
eredmény az elemzôk szerint nagy-
részt a proteszt szavazóknak köszön-
hetô.

Egy idôközi választásból messzeme-
nô következtetés levonni nem lehet, 
viszont 2014 ôsze óta ez volt – Újpest 
és Veszprém után – sorozatban a har-
madik idôközi parlamenti választás, 
amelyet a Fidesz elveszített. Török 
Gábor elemzô szerint utóbbiból azért 
lehet következtetéseket levonni, ha 
nem is 2018-ra vonatkoztatva.

Török felidézi, hogy az országos 
közvélemény-kutatások szerint a Fi-
desz ôsz óta szavazótáborának közel 
egyharmadát elvesztette, de még 
mindig jelentôs elônnyel vezet. Vala-
mi miatt azonban ezt az elônyt egyik 
idôközin sem tudta érvényesíteni: 
azaz feltehetôen a baj nagyobb, mint 
a kutatások alapján gondolnánk. Az 
elemzô szerint különösen tanulságos, 
hogy ebben a körzetben Orbán Viktor 
személyes jelenléte sem segített a 
kormánypártnak.

A proteszt szavazók
miatt nyerhettek
A kormánnyal elégedetlen szava-

zók Tapolcán az esélyesnek gondolt 
ellenzéki jelöltre szavaztak, motivá-
ciójuk alapvetôen proteszt jellegû – 
emeli ki Török. Ez rossz hír az ellen-
zéknek, mert döntôen nem értük lel-
kesednek, de nem jó hír a Fidesznek 
sem: egy parlamenti választáson a 
proteszt bôven elég a kormányvál-
táshoz, ahogy ezt már jó sokszor 
láthattuk. A politikai elemzô szerint a 
tapolcai eredmény azt mutatja, hogy 

a Jobbik felett összetört az üvegpla-
fon. Nem lett kormányváltó párt 
belôlük, az a kérdés nem vasárnap 
dôlt el, de az elsô egyéni mandátum 
megszerzésével cáfolták, hogy eleve 
korlátozott lenne a növekedési poten-
ciáljuk.

A baloldal számára ez a választó-
kerület eleve rosszabbnak ígérkezett 
a veszpréminél. Ehhez képest furcsa, 
hogy miért nem alkalmazták az ott 
sikerrel bevált „álfüggetlen” receptet. 
A baloldal – a részvétel arányában – 
közel ugyanazt az eredményt produ-
kálta a körzetben, mint egy évvel 
ezelôtt. Számukra az igazi kudarc az, 
hogy pártlogókkal indulva komolyan 
kikaptak a Jobbiktól, és ezzel gyengí-
tették váltópárti retorikájukat – húzta 
alá.

Kell az újraértelmezés
Az elemzô szerint a Jobbik gyôzel-

mének nagy lesz az árnyéka. Nemzet-
közileg és idehaza is újra a figyelem 
középpontjába kerül majd a Jobbik-
kérdés. Az egyik oldalon felerôsödik 
a félelem, a másik oldalon pedig a 
remény. A Jobbik ezzel a sikerrel 
komoly lehetôséget kapott arra, hogy 
felépítse a váltópártiságát, ugyanak-
kor helyzete nehezebbé is válik, mert 
a korábbi szélárnyékból – hogy a Fi-
desz nem támadja – feltehetôen kike-
rül.

Ledôltek a párttal
kapcsolatos tabuk
A Political Capital távirati irodához 

eljuttatott közleményében kiemeli: a 
Jobbik vasárnapi sikere jelzi, hogy a 
választók kritikus tömege nem tartja 
már szélsôségesnek a pártot. Tehát 
ledôltek azok a tabuk, amelyek fô-
képp a bizonytalan választók jelentôs 
részét tartották távol a Jobbiktól. A 
gyôzelem megerôsítette azt is, hogy 
nincs plafonja a Jobbik növekedésé-
nek. Ezt a folyamatot csak a rivális 
pártok lehetnének képesek megállíta-
ni, de ennek egyelôre nincs jele.

Az elemzôintézet szerint az ország-

gyûlési és az önkormányzati válasz-
tások után újabb bizonyítéka látható 
annak, hogy sikeres a Jobbik elmúlt 
másfél évben folytatott, mérséklôdést 
célzó imázskampánya. Mindez meg-
erôsíti Vona Gábor Jobbik-elnök 
párton belül pozícióját: ezek után még 
határozottabb lépésekkel haladhat a 
politikai jobbközép irányába.

Az elemzés kitér arra is, hogy a 
Fidesz láthatóan nem tud mit kezdeni 
a Jobbik-jelenséggel: miután éveken 
keresztül gyakorlatilag nem támadta 
ideológiailag jobboldali riválisát, a 
kampányhajrában azt a stratégiát vá-
lasztotta, ami a baloldalon az elmúlt 
években már egyértelmûen megbu-
kott: a Jobbik neonáci pártként való 
stigmatizálását.

Kulcskérdés volt a mozgósítás
Lánczi Tamás, a Századvég Alapít-

vány vezetô elemzôje az M1-nek 
adott hétfôi nyilatkozatában – amit a 
távirati iroda szemlézett – azt emelte 
ki, hogy a Jobbik nagyon jó volt a 
mozgósításban. Leszögezte, hogy Ta-
polca hagyományosan a Jobbik erôs-
sége, ott érte el a párt az ôszi önkor-
mányzati választáson az egyik leg-
jobb eredményét. Szerinte a Fidesz 
nem vagy csak részben tudta meg-
mozdítani azokat a szavazókat, akiket 
egy évvel ezelôtt el tudott vinni az 
urnákhoz. Lánczi szerint a baloldal 
nagyon csúfosan lemaradt, hiszen 
míg a jobbikos és a fideszes jelölt 
között csak néhány száz szavazat a 
különbség, addig a szocialista jelölt 
több ezer szavazattal maradt le. Ez 
rámutat arra, hogy abból a szavazat-
veszteségbôl, amelyet a Fidesz el-
könyvelt az elmúlt fél évben, csak a 
Jobbik tudott profitálni.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézôpont 
Intézet vezetôje az Inforádiónak adott 
elemzésében azt emelte ki, hogy a 
tapolcai idôközi országgyûlési képvi-
selôválasztás egy „ellenzékválasztás-
nak” tekinthetô a jelenlegi közhangu-
latban, amit ezúttal a Jobbik nyert.

Továbbra is kormányképtelenek
A Nézôpont szakértôje szerint nagy 

hibát követ el a Jobbik, ha azt gondol-
ja, hogy a választás üzenete szerint 
megérett az ország irányítására. „Szó 
nincsen róla, a Jobbiknak az egyik 
legnagyobb problémája a kormányké-
pesség hiánya” – fogalmazott az elem-
zô. Mráz szólt arról is, hogy a Fidesz 
a közelmúltban lebonyolított veszp-
rémi idôközi parlamenti választásnál 
jobban szerepelt, hiszen szavazótá-
borának nem csak felét, hanem majd-
nem 60 százalékát mozgósítani tudta.

Az elemzô úgy látja, a stabilitás na-
gyon komoly értéke a kormánynak, 
ezért nem számít kapkodásszerû kor-
mányátalakításra.

Hangsúlyozta továbbá, hogy az ered-
ményekbôl biztosan megállapítható, 
hogy véget ért a baloldali sikerszéria, 
vagyis nem oldódott meg az oldal 
válsága, a választópolgárok nem tér-
tek vissza az itt található pártokhoz.

***
Vona a Fidesz ellensége 
– Történelmi gyôzelmet aratott a 

Jobbik, elôször tudott olyan politikai 
párt országgyûlési egyéni mandátmot 
szerezni, amely nem volt részese az 
„elhazudott, elsikkasztott rendszervál-
tozásnak” – jelentette ki Vona Gábor  
Tapolcán. Úgy fogalmazott: pártja 
megszerezte története elsô egyéni 
mandátumát, ráadásul a Dunántúlon, 
ezért “érdemes elgondolkodni azon, 
mi lehet Kelet-Magyarországon”

Vona Gábor azt mondta: „elbukott 
az arrogancia, a tisztességtelenség, a 
fenyegetés és a korrupció”. Eddig 
mûködött egy rendszer, ami a féle-
lemkeltésre, a zsarolásra, a megfé-
lemlítésre, a magyar emberek tûrô-
képességének határtalanságára épí-
tett”, de a mostani választás azt bizo-
nyította be, hogy az embereknek ele-
ge lett a fenyegetô, mindent megka-
parintani akaró hatalomból, és azt 
mondták: „elég volt, nix Orbán Vik-
tor, nix Fidesz.”
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A Nyugat nem mondja: 
I am a Christian 

(keresztény vagyok)
Sorra-rendre érkeznek a kereszté-

nyek elleni brutalitásokról, borzalmas 
gyilkosságokról szóló hírek, ám amíg a 
Charlie Hebdo nevû ateista, szélsô-
séges gúnylap elleni merénylet után 
egész Európa a „Je suis Charlie” fel-
kiáltás lázában égett, most Európa 
hallgat, a nyugati világ hallgat.

Holott Európa, tágabban az euro-
atlanti világ lelke, gyökere a keresz-
ténység, innen ered, ebbôl meríthet, 
ide térhet vissza. Európa a szociális 
érzékenységét, a szolidaritását, a hu-
manizmusát Jézus Krisztusból meríti; 
erkölcsei, normái a kereszténység er-
kölcsei és normái.

Elviselhetetlen és felháborító, ami a 
Charlie Hebdo szerkesztôségével 
szemben történt ez év elején. Ennyi 
idô után azonban talán már annyi 
megemlíthetô, hogy a szatirikus lap a 
kereszténység tagadását is képviseli; 
amit a szerkesztôség mûvel, az a vég-
letekig vitt ateizmus, amely nem to-
lerálja, nem viseli el a vallásokat. Igaz, 
a zsidó vallással szemben mintha kivé-
telt tenne. Saját tevékenységével kap-
csolatban kiköveteli Európától és a 
világtól a teljes toleranciát, míg ô ma-
ga – az iszlám mellett – a keresztény-
séggel szemben is végletesen intole-
ráns. Ezzel végsô soron szembemegy 
az emberi méltósághoz való joggal, 
illetve a szólás- és vallásszabadsággal 
– ha ki akarjuk élezni: szembemegy az 
emberi jogokkal.

Á m ezzel együtt egy ideig mindenütt 
harsogott a „Je suis Charlie”, amely a 
merényletek elítélését illetôen teljesen 
jogos és indokolt volt, mert az erôszak 
és a gyilkosság sehol és semmivel nem 
igazolható. Ugyanakkor a szerkesztô-
ség által képviselt szélsôséges 
szellemiséggel, a keresztényellenes-
séggel való azonosulás – nos, ez már 
nem más, mint Európa önsorsrom-
bolása.

Ú gy tûnik, az önsors-rombolás foly-
tatódik: a keresztényüldözés riasztó 
méreteket öltött, s immáron a közép-
kori vallásháborúk feléledésének ve-
szélyével nézünk szembe. Mindebben 
az Iszlám Állam jár élen: nemrég az 
általuk szétküldött videón az egész 
világ láthatta, hogyan fejeznek le 
huszonegy ártatlan egyiptomi kopt 
katolikus hívôt, akiknek egyetlen 
„bûnük” az volt, hogy hittek Jézus 
Krisztusban. Ez a kegyetlenség olyan 
mértékû, hogy úgy érzem, érzelmileg 
szinte nem is tudunk mit kezdeni vele, 
felfoghatatlannak tartjuk, ezért egy 
kicsit – szinte ösztönösen – el is hesse-
getjük magunktól ezeket a híreket. 
Talán azért is, mert ha szembenézünk 
velük, akkor fel kell tennünk a kérdést: 
az emberiség a több ezer éves tör-
ténelme során mennyit is fejlôdött a 
kôbalták, de legalábbis a középkor 
legvéresebb évszázadai óta?

S hogy valóban a vallásháborúhoz 
közelítünk, azt a tömeggyilkosok ve-
zetôjének videón elhangzó szavai bi-
zonyítják. A vezetô egyenesen Rómá-
nak üzent, kijelentve, hogy az összes 
európai keresztény immáron ellenség-
nek tekinthetô.

De a keresztényellenesség korántsem 
korlátozódik az Iszlám Államra. Két 
napja Pakisztánban két keresztény 
templomot, két hete pedig Jeruzsá-
lemben, a Jaffa kapu mellett egy gö-
rögkeleti kolostort gyújtottak fel. Va-
lóban nincs béke az Olajfák hegyén, 
nincs béke a Szentföldön, hiszen a hí-
rek arról is szólnak, hogy fiatal – ál-
talában Amerikából érkezett – radi-
kális zsidók rendszeresen leköpik és 
gúnyolják a keresztény szerzeteseket 
és papokat, ami ellen már Pierbattista 
Pizzaballa, az Apostoli Szentszék által 
megbízott ferences szerzetes is fel-
lépett, s kérte Benjámín Netanjáhú 
miniszterelnök segítségét, mindhiába.

Jómagam néhány héttel ez elôtt arról 
írtam, hogy ha a nagy vallások – a 
kereszténység, az iszlám, a zsidó val-
lás – nem ismerik meg, nem „tanulják 
meg” egymást, akkor végül elpusz-
títják egymást. Ahhoz azonban, hogy a 
megismerés és az egymáshoz köze-
ledés megindulhasson, az kell, hogy 
mindegyik vallás megôrizze az 
identitását és erkölcsi erejét. Jelenleg 
viszont azt látjuk, hogy az európai 
kereszténység nem felel meg ennek a 
minimális követelménynek, kiinduló-
pontnak sem. Önmagát gúnyolja, osto-
rozza, s folyamatosan önmagát kor-
látozza. Így aztán védtelenné és ki-
szolgáltatottá válik a többi vallással 
szemben, különösen abban az esetben, 
ha a másik vallás – jelesül az iszlám – 
radikális, szélsôséges erôi megérzik és 
felmérik, hogy az európai keresztény-
ség sebezhetôvé és védtelenné vált.

Csak erôs és magabízó kultúrák és 
civilizációk tudnak egymással 
egyezségeket és megállapodásokat 
kötni. Ne áltassuk magunkat, az em-
beri történelem már sokszor bizo-
nyította, hogy az erôsek és maga-
biztosak nem kímélik meg a gyengéket 
és önmagukban meghasonlottakat.

Európa jelenleg identitásában gyen-
gének, széthúzónak és védtelennek 
mutatkozik, ettôl vérszemet kapnak 
azok a szélsôséges iszlám csoportok, 
amelyeknek egyetlen célja, hogy 
megtörjék a Nyugat fölényét és maga-
biztosságát. Meggyôzôdésem, hogy 
meghatározott globális hatalmi kö-
röknek érdekében állhat, hogy Európa 
a civilizációk, vallások újjáéledt küz-
delmében gazdaságilag és kulturálisan 
meggyengüljön, elveszítve ezzel a vi-
lágban eddig betöltött vezetô szere-
pét.

É ppen ezért riasztó jel, hogy mi-
közben Afrikában, a Közel-Keleten és 
Ázsiában keresztényeket ölnek és 
üldöznek, Európa mélyen hallgat. Ho-
lott bele kellene kiáltani a világba: 
„Keresztény vagyok!”

Fricz Tamás
(Magyar Nemzet)

Jemen bukása a láthatáronÚjabb közel-keleti katasztrófát idéz-
het elô a nagyhatalmak stratégiai játé-
ka Jemenben. Az arab államok saját 
bôrüket féltve az országhatárokon be-
lül akarják tartani a harcokat, s ez a 
sikertelenség mellett rengeteg civil 
áldozattal is járt. Az Irán elleni össze-
fogás pedig addig halogathatja a pol-
gárháborút, míg a szélsôséges csopor-
tok át nem veszik az irányítást a 
katonailag erôs, de politikailag kezdet-
leges hatalom felett.

Már régóta gyanítja a jemeni la-
kosság, hogy az „átfogó szaúdi had-
mûveletek” elsôdleges célja nem más, 
mint hogy a jemeni határokon belül 
tartsák az elharapódzó konfliktust. Je-
men rövid pórázon tartása legyengíti 
az országot, de a széttagoltság egyben 
azt is meggátolja, hogy a környezô or-
szágok is a polgárháború károsultjaivá 
váljanak.

Szaúd-Arábia a múlt hónapban kezdte 
el bombázni az Irán által támogatott 
síita húszi lázadókat az Egyesült Álla-
mok és arab szunnita országok rész-
vételével, végsô céljának pedig a vé-
rengzés megállítását és az elüldözött 
elnök visszahelyezését állítja be. A 
szaúdi hadmûvelet akciói nemcsak 
Irán szerepét nagyítják fel, de meg-
nehezítik és meghosszabbítják a pol-
gárháborús viszonyokat, tovább mé-

lyítik a humanitárius katasztrófát. A 
segélyszállítmányok nem jutnak el a 
nélkülözô lakossághoz, több esetben is 
menekülttáborokat és fontos gyárakat 
találtak el a ledobott bombák, s délen 
egyre erôsödik a szaúdiak iránti gyû-
lölet.

Szaúd-Arábia tengeri és légi blo-
káddal akadályozza meg a húszi láza-
dók iráni fegyverutánpótlását, míg az 
Egyesült Államok szabad kezet kapott 
a gyorsított fegyverszállítás terén. A 
légitámadások után pedig lehetséges 
szárazföldi bevetésre is szükség lehet 
szaúdi tisztviselôk szerint.

Politikai téren pedig szakadék kezd 
kialakulni a síita Zaidi és a szunnita 
Shafai területek között, ami korábban 
nem volt tapasztalható. A szaúdi be-
avatkozás pedig meglepô módon a 
húszi lázadókat erôsíti, akik több mint 
egy évtizede sikeresen védekeznek az 
ôket támadó csoportok ellen: 2004-ben 
hat kormánypárti támadást, 2009-ben 
pedig a szaúdi hadsereget gyôzték le, a 
harc és összetartás már a vérükben 
van, ezért csakis politikai színtéren 
lehet ôket legyôzni.

A sors iróniájaként a légitámadások 
is a lázadóknak kedveztek, akik a bom-

bázások ellenére eljutottak Ádenig, 
elfoglalták Hádi exelnök palotáját, 
ezzel nevetség tárgyává tették s 
megalázták az elmenekülô uralkodót, 
aki napokig nemzetközi segítséget 
kért palotájából, majd a szaúdiakhoz 
menekült. De a légi csapásoknak ve-
szélyes következményeik lehetnek a 
szaúdiakra nézve: ha folytatják a bom-
bázást, a húszi lázadók úgy dönthetnek, 
hogy átlépnek a szaúdi határon, s ak-
kor már nem lázadó csoportok vissza-
szorításáról lesz szó, hanem egy eset-
leges iráni–szaúdi háborúról. Ezt 
mindkét fél legszívesebben elkerülné, 
így nem tûnik meglepônek, hogy a 
bombázások intenzitása nem érte el a 
várt eredményeket. A szaúdiak a biz-
tonság kedvéért már korábban ha-
tástalanították a jemeni légierôt, s 
megsemmisítették a szaúdi területeket 
fenyegetô rakétákat is.

A jemeni egység új keletû 
fogalomnak számít a régióban

A marxista irányítás alatt álló Dél-
Jemen 1990-ben, a Szovjetunió össze-
omlása után egyesült a Jemeni Arab 
Köztársasággal. A két állam közötti 
korábbi komoly konfliktusokat pedig 
még tovább szította az „összeborulás” 

elôtti és utáni polgárháborúk ered-
ménye, az északi törzsek és a déli sze-
paratisták közötti csatározások. Ezek 
a konfliktusok a gazdasági szegre-
gációból és a kormány iránti bizalmat-
lanságból fakadtak.

A krízis mostani állapotában nemcsak 
egy évtizedes gerillaháború hatásaival 
kell számolni: az al-Kaida befolyása 
számottevôen megnôtt az Arab-fél-
szigeten, a lakosság déli része még 
mindig lázadozik a kormány ellen, a 
mainstream politikai pártokkal 
együtt.

Az Egyesült Államok beavatkozása, 
az al-Kaida elleni légi csapások felhá-
borodást váltottak ki a kormánnyal 
szemben, s a sikertelenségük is kiváló 
példa arra, miért nem lehet sikeres 
hadjáratot folytatni bombák ledobá-
sával. De az arab koalíciónak több 
célja is van a jemeni hadjárattal: a 
szaúdi tisztviselôk minden lehetséges 
alkalommal hangsúlyozzák, hogy fô 
céljuk a húszi lázadók megállítása, 
ezenkívül Hádi elnök visszaültetése a 
jemeni „trónra”. Washington is es-
küszik a logisztikai támogatásra a vér-
ontás megállítása érdekében.

Bár hivatalosan nem jelentették ki, 
az arab koalíció államainak – Egyesült 
Arab Emírségek, Kuvait, Katar és 
Bahrein – fô célja nem más, mint az 
iráni befolyás elleni küzdelem. S 
mindegy, melyik motivációt gondoljuk 
elsôdlegesnek, egy dolog világossá 
vált: bombázással nem kerülnek 
közelebb kitûzött céljukhoz.

A korábbi külföldi beavatkozások is 
kudarcot vallottak Jemenben. A gyar-
matosítás elleni négyéves lázadás 
során a britek 1967-ben kénytelenek 
voltak visszavonulni Ádenbôl, s a je-
meniek ezután délen megalapították a 
Népi Köztársaságot. Az egyiptomi ve-
zetésû, 1962-tôl 1967-ig tartó irányított 
beavatkozás során pedig az Egyiptom-
barát kormány felállítása is kudarcot 
vallott, mivel a jemeni törzsek nem 
engedtek az egyiptomi befolyásnak, s 
gerillaháborúba kezdtek. A 2009-es 
szaúdi beavatkozás is hasonló „sike-
reket” ért el: a húszi razziáknak kö-
szönhetôen stratégiai gyôzelem nélkül 
kényszerítették visszavonulásra a 
szaúdi csapatokat. A beavatkozások 
sikertelenségét fôként a jemeni törzsi 
konfliktusok és a gerillataktikák alkal-
mazása okozta. Emiatt lenne sikertelen 
a szárazföldi csapatok bevetése a jelen 
helyzetben is.

A húszi lázadók már rég hátrányos 

helyzetbe kerültek, állításuk szerint a 
korrupt és képviselet nélküli kor-
mányintézkedések során a lakosság 
nem részesül az elért gazdasági si-
kerekbôl s az ország természetes erô-
forrásainak értékesítésébôl. Egy év-
tizede folytatnak gerillaháborút a 
kormány ellen, területi ismereteiknek 
köszönhetôen és a helyi lakosság tá-
mogatásával nagyrészt sikeresen. Tíz 
év után pedig a külsô hatalmaknak 
illene tudniuk, hogy a törzsi viszo-
nyokba nem érdemes beavatkozni, 
vagy ha mindenképpen bele akarnak 
folyni a helyi konfliktusokba, sikert 
semmiképp sem várhatnak az ak-
ciótól.

Hádi exelnök uralmának helyre-
állításáról sem érdemes sokat beszélni, 
s bár ez az arab bombázás állítólagos 
célja, a jemeni problémák megol-
dásában számottevô szerepet semmi-
képpen sem játszana. A szabad és 
tisztességes választásokat sem csupán 
azért halasztották el az arab tavasz 
alatt, mert harcok dúltak az ország 
különbözô területein, hanem azért, 
mert Hádi nem rendelkezett igazi 
hatalmi bázissal, s a frakciós nézet-
eltérések válságos belpolitikai konf-
liktust szítottak.

Félô, hogy a Nyugat Jemenben is 
bábelnököt akar kinevezni, s figyel-
men kívül hagyják, hogy a volt húszi 
állammodell egykor sikeresen mû-
ködött. Egy elnök kiválasztása helyett 
tartós, mûködô politikai folyamatot 
kellene ösztönözni, amelyben a re-
gionális csoportok is legitim rep-
rezentációval rendelkeznek, s fö-
deratív, kétpárti kormánymodell 
kialakításán lenne érdemes mun-
kálkodniuk, amit a húszik eddig is tá-
mogattak.

Ha nem sikerül rövidesen megoldást 
találni a jemeni konfliktusra, az ország 
könnyedén Szíria sorsára juthat, fe-
lekezeti erôszak és külföldi pénz 
irányította csatatérré. Ha az arab légi 
csapások folytatódnak, Jemen kis idôn 
belül bukott állammá válik, s tökéletes 
célpontot szolgáltat az al-Kaidának, 
amely elôszeretettel veszi át az 
irányítást a légi csapások sújtotta 
polgárháborús területeken.

A bombázások nem stabilizálják a 
válságba süllyedt országot, s Irán 
befolyását sem csökkentik. Helyette 
hosszú távú, véres polgárháborút 
eredményezhetnek, a terroristák me-
legágyává változtathatják a területet, 
s újabb frontot alakíthatnak ki a 
szélsôséges csoportok (Iszlám Állam) 
elôretörésének.

MH/ IJ 



Szerbiában minden megvásárolható, 
a korrupció az élet minden területét 
átszövi –-- írta cikkében a Blic címû 
belgrádi napilap.

Az újság szerint a korrupció már 
annyira a mindennapok részévé vált 
az országban, hogy senki nem lepôdik 
meg azon, ha az orvosi kezelés meg-
gyorsítása, a közlekedési bírság elke-
rülése vagy egy vizsgaosztályzat meg-
szerzése érdekében fizetni kell. „A 
korrupció fizetéskiegészítésnek szá-
mít” –-- fogalmazott a lapban Zoran 
Gavrilovic, a belgrádi társadalom-
kutató iroda (Birodi) szociológusa. 
Szerinte a hivatalnokok a kenôpénzzel 

kompenzálják az alacsonynak tartott 
fizetésüket.

A Blic pontos összegeket is közöl. 
Eszerint egy középiskolai átmenôosz-
tályzatért 250-300 eurót kell fizetni 
egy tanárnak, az egyetemen pedig en-
nek dupláját a sikeres vizsgáért. Egy 
diploma 3 ezer és 10 ezer euró közötti 
összegért vásárolható meg, egy dokto-
ri disszertációhoz is már hozzá lehet 
jutni 3 ezer euróért. Meg lehet vásárol-
ni a munkahelyet is: ahhoz hogy valaki 
biztos tanári állást kapjon, 3-7 ezer 
eurót kell kifizetnie az intézményveze-
tônek.

A leglátványosabb a rendôri korrup-

ció, a Blic információi szerint a köz-
lekedési bírság értékének 20-30 száza-
lékáért a rendôrök többsége hajlandó 
szemet hunyni a kihágás felett.

Az egészségügy az egyik legkorrup-
tabb terület még mindig Szerbiában, 
ami „kapóra jöhet” annak, aki siet, a 
várólistát ugyanis bárki megkerülheti 
500-2000 euróért. Emellett 2-7 ezer eu-
róért munkát is lehet szerezni az 
egészségügyben.

Bármennyire is köztudott azonban, 
hogy szinte mindenki megveszteget-
hetô, arra vigyázni kell, hogy a korrupt 
hivatalnok ne bukjon le. Néhány napja 
például az egyik belgrádi kórház veze-
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Szankciórangsor
A nyugati hatalmak már jó ideje fen-

ték a fogukat a Moszkva elleni szank-
ciókra.

A politikai perverzitás súlyos esete, 
hogy éppen azok a hatalmak bojkottál-
ják május 9-én a második világháborús 
gyôzelem napján tartott megemlékezé-
sek moszkvai ünnepségét, amelyek 
egykori szövetségesük, a tömeggyilkos 
Sztálin, „Joe bácsi” hátát lapogatva 
Oroszországban, a Krím félszigeti Jal-
tában oly jóízû egyetértésben osztották 
fel Európát övezetekre, és ítélték Ma-
gyarországot is tartós kommunista 
rabságra. 
Vlagyimir Putyin Oroszországát az 

Európát akkor felosztó hatalmak most 
azért szankcionálják, mert a Nyugat-
nak fáj, hogy a Krím félsziget az ott 
rendezett népszavazást követôen visz-
szatért Oroszországhoz. És mert a de-
mokratikusan megválasztott ukrán 
kormány erôszakos megdöntése nyo-
mán kitörtek az ország etnikai ketté-
szakadásához vezetô harcok. A nyugati 
hatalmak már jó ideje fenték a fogukat 
a Moszkva elleni szankciókra. Emlé-
kezzünk csak: már 2014 februárjában 
a Fekete-tenger melletti Szocsiban 
tartott téli olimpián nagy volt a moz-
golódás e sportrendezvény bojkottjá-
ért. Az okok közül néhány: az oroszok 
hoztak egy törvényt, amely megtiltot-
ta, hogy kiskorúaknak „nem hagyo-
mányos nemi kapcsolatokat” propagál-
janak; Moszkva menedéket nyújtott 
Edward Snowdennek, az amerikai 
hírszerzésrôl jó néhány leplet lerántó 
egykori hírszerzési ügynöknek; az oro-
szok támogatták Szíriában az Aszad-
kormányt. Joachim Gauck német és 
Francois Hollande francia elnök be-
jelentette, hogy nem lesz ott az olim-
piai megnyitón.

A bojkott egyoldalúsága már akkor is 
feltûnô volt, hiszen a sportvilágot nem 
látszott zavarni ennyire az, hogy a 
2022-es labdarúgó-világbajnokságot 
2010 decemberében annak a Katarnak 
ítélték, ahol a homoszexualitás tör-
vénytelen, és azt korbácsolással, illet-
ve börtönnel büntetik.

A jelek szerint a szankciók és a boj-
kott világában sem az elvek, hanem a 
geopolitikai érdekek döntenek.Március 
26-án Szaúd-Arábia vezetésével több 
térségbeli ország megtámadott egy 
szuverén államot, Jement. A szunnita 
Szaúd-Arábia --– ahol olaj bôségesen 
van, emberi jog semmi --– száz 
vadászgépet, százötvenezer katonát és 
hadihajókat küldött a jemeni síita huti 
lázadók leverésére. Szaúd-Arábia az 
Egyesült Államok stratégiai partnere. 
Sem Washingtonnak, sem Brüsszelnek 
álmában nem jutna eszébe, hogy Rija-
dot nemhogy szankcionálná, de akár 
megróná azért, amit tett, holott már 
humanitárius katasztrófa alakult ki a 
beavatkozás eredményeként.

De vajon mi lett volna a Nyugat rea-
gálása, ha az amerikai és uniós támo-
gatással megdöntött Janukovics ukrán 
elnök kér orosz katonai segítséget? 
Noha az erôszakkal megbuktatott 
ukrán elnök legitimitása összehasonlít-
hatatlanul erôsebb az iráni támogatást 
élvezô hutik ellen külsô beavatkozást 
kérô Abdurabbu Manszúr Hádi jemeni 
elnökénél, akinek 2012-ben, a jemeni 
választásokon nem volt alternatívája.

Vagy kinek jutna eszébe szankciókat 
javasolni a demokratikus berendezke-
désû Indiával szemben, amelynek hét-
százezer katonája és egyéb rendfenn-
tartója gondoskodik arról, hogy az 
évtizedek óta megszállása alatt tartott 
12,5 milliós Kasmírban az ottaniak 
még álmodni se merjenek gyarmati 
státusuk megváltoztatásáról? 

Az emberjogi szervezetek szerint 
Kasmírban 1989 és 2011 között nyolc-
vanezer embert öltek meg, illetôleg 
tüntettek el az indiai megszállók. 
Kasmírban nincs falu, ahol ne kínozták 
volna meg emberek százait, beleértve 
a gyerekeket. Sokuk nemi szervébe 
áramot vezettek. Egy ottani emberjogi 
szervezet arról számolt be, hogy egy 
kasmírit egy hónapig magánzárkában 
tartottak ennivaló nélkül. A hatvanéves 
ember a saját húsát volt kénytelen 
enni, hogy ne haljon éhen. Az indiai 
kasztrendszerrôl ne is essék szó, noha 
az súlyosabban eshetne latba egy tár-
gyilagos szemlélônek, mint azok az 
okok, amelyek Szocsi esetében felve-
tették a bojkott gondolatát.

De India emberi jogi szempontból 
vidám hely a harmincmilliós Üzbegisz-
tánhoz képest, amely Németországtól 
kezdve Nagy-Britannián át az Egye-
sült Államokig Nyugaton a kedvenc 

közép-ázsiai szövetséges. 
A hetvenhét éves Iszlam Karimov 

elnök negyedszázada vaskézzel uralja 
az országot. Ugyanakkor igaz, ami 
igaz, az emberi jogok terén van javu-
lás: míg korábban nem egy ellenzékit 
forró üstbe dobva fôztek meg, ma már 
csak forró vizet locsolnak mezítelen 
testükre. A körömletépés éppen olyan 
bevett gyakorlat, mint nálunk a Rák-
osi-érában. Mindezek ellenére Kari-
movot 2011-ben Brüsszelben José 
Manuel Barroso akkori bizottsági 
elnök széles mosollyal és kézrázással 
fogadta, majd pedig az emberi jogokra 
szintén oly kényes NATO Taskentben 
összekötô irodát nyitott. Ami a szank-
ciókat illeti, legyünk igazságosak: 
2005-ben az Európai Unió elrendelte 
ôket, miután a taskenti Andizsán váro-
sában a rezsim ötszáz tüntetôt mészá-
rolt le. De a szankciókat azután csend-
ben feloldották. A német kormány 
üzbég tiszteket kezdett kiképezni 
Németországban, és évente több tíz-
millió eurót utalt át a taskenti kor-
mánynak cserébe a Termizben létesí-
tett német támaszpontért, amely 
olyannyira fontosnak bizonyult az 
amerikaiak vezette afganisztáni had-
járatban.Mint ahogyan nincs egyetlen 
nyugati politikus sem, aki felvetné, 
hogy a Jimmy Carter volt amerikai 
elnök által apartheid rendszernek ne-
vezett Izrael ellen szankciókat léptes-
senek életbe mindaddig, ameddig az 
nem adja fel az általa megszállt, illetve 
hermetikus bojkottal sújtott palesztin 
területeket. Az eredeti dél-afrikai 
„apartheid” (a fajok elkülönítése) 
rendszerét a világ széles körû, szigorú 
bojkottal buktatta meg, ami azt mutat-
ja, hogy a szankcióknak van foganat-
juk. A Szocsiban rendezett téli játékok 
elleni, végül elvetélt bojkott élharcosa, 
Joachim Gauck vagy az oroszok 
elleni szankciók fenntartásában elöl 
járó Angela Merkel kancellár ugyan-
akkor a mostani apartheid rendszer 
elleni bojkottot, ha rákérdeznének, 
felháborodottan utasítaná el.Pedig az 
iráni kormányt is a szankciók ültették 
a tárgyalóasztalhoz, noha az ellene 
felhozott vád a képzelet szüleménye, 
ugyanis Teherán soha nem szándéko-
zott atomfegyvert elôállítani. Aki az 
interneten rákeres a szankciók okául 
megjelölt, képzelet szülte „atomprog-
ram” („nuclear program”) fogalomra, 
meglepôdve fogja tapasztalni, hogy 
egyetlen találatot nem kap úgy, hogy 
ne lenne mellette Irán neve.

Mindennél már csak az perverzebb, 
amikor nyugati lapok, egyes uniós és 
európai politikusok Magyarország el-
len sürgetnek szankciókat.

Lovas István
(Magyar Hírlap)

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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tôjét letartóztatták, mert kiderült, 
hogy kenôpénzt fogadott el.

* * *
Közös vízgyûjtô területek használa-

táról szóló nemzetközi megállapodás 
kidolgozására is javaslatot tett Áder 
János köztársasági elnök Teguban, 
ahol beszédével megnyitotta a hetedik 
Víz Világfórumot.

A magyar köztársasági elnök a világ 
legjelentôsebb vízügyi tanácskozásán 
felszólalva úgy ítélte meg: a helyi vagy 
regionális megoldások már nem elég-
ségesek a vízügyi válságok és problé-
mák kezelésére. Áder János ezért az 
ENSZ keretén belül született megoldá-
sokat egy globális vízügyi szervezet 
felállításával tenné még hatékonyab-
bá. 

Az államfô úgy fogalmazott, hogy „a 
Földet kibillentettük egyensúlyi álla-
potából”. Rámutatott arra is, hogy tíz 
év múlva csaknem kétmilliárd ember 
él majd vízhiányos területen, de az 
emberiség csaknem negyven százalé-
ka már most is osztott vízgyûjtô terü-
letrôl szerzi be forrásait, közöttük sok 
helyen pedig már „elindult a marako-
dás”.

A Világgazdasági Fórum az idei je-
lentésében a világot fenyegetô legna-
gyobb kockázatként a vízügyi válságot 
jelölte meg --– emlékeztetett az állam-
fô, aki a Föld számos pontjáról hozott 
példákat arra, hogy már most jelentôs 
probléma a víz kezelése, akár aszály-
ról, akár áradásról van szó.

Dél-Korea „mellbevágó” adatait idéz-
ve kijelentette: jobb helyet nehezen 
találhattak volna a világfórumnak, 
mint a hol szárazsággal, hol pedig je-
lentôs esôzéssel küzdô országban. 
Szólt Szíriáról is, ahol az aszály ûzött 

mintegy másfél millió embert a váro-
sokba, ami társadalmi robbanásba, 
végül polgárháborúba torkollt. 

Újabb és újabb figyelmeztetéseket 
kapunk a természettôl, hogy ez így 
nem mehet tovább --– jelentette ki, 
hangsúlyozva a cselekvés fontosságát. 
Áder János szerint az emberiségnek 
nemcsak a probléma súlyosbodását 
kell elkerülnie, de „a részben általunk 
átalakított” helyzethez is meg kell ta-
nulnia alkalmazkodni. Csak így kerül-
hetôk el a vízszerzés érdekében foly-
tatott háborúk, vagy az, hogy még több 
ember haljon meg szennyezett vizek-
tôl, hogy sok helyen elvesszen a jelen-
legi élôvilág.

Az államfô szólt Magyarországról is, 
amely –- mint mondta --- szintén érzi a 
klímaváltozás hatását. Elmondta: az 
ország hiába óvja a vízbázisait, ha a 
környezete nem teszi azt, ezért Ma-
gyarország két- és többoldalú megálla-
podásokkal igyekszik elkerülni a közös 
vízhasználatból adódó konfliktusokat a 
szomszédos országokkal. A konferenci-
án Pak Gun Hje dél-koreai elnök a 
többi közt arra mutatott rá, hogy or-
szágát jelentôsen érinti a klímaválto-
zás, amely vízproblémákat is okoz. A 
kérdés kezelésére nemzetközi megol-
dásokat szorgalmazott, és a többi közt 
a tudomány és a technológia fejlôdésé-
nek fontosságát hangsúlyozta.
Benedito Braga, a Víz Világtanács 

elnöke többekkel együtt azt hangsú-
lyozta, hogy hamarosan a megfelelô 
minôségû és mennyiségû vízhez való 
hozzájutás jelenti majd a legjelentô-
sebb problémát az emberiség számá-
ra.

A konferencián felszólalt többek kö-
zött Ángel Gurría, a Gazdasági 

Együttmûködési és Fejlesztési Szer-
vezet (OECD) fôtitkára, Jan Eliasson 
ENSZ-fôtitkárhelyettes, de ismertette 
országa problémáit és megoldásait 
Türkmenisztán, Tádzsikisztán, Etiópia 
elnöke és Marokkó miniszterelnöke is.

Dél-Koreában különösen fontos kér-
dés lett a környezetvédelem és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátá-
sának csökkentése, az ország ugyanis 
1990 és 2005 között megkétszerezte 
emisszióját. Ez döntô részt amiatt tör-
tént, hogy lakossága az 1960-as évek 
óta megduplázódott, mintegy 50 millió-
ra nôtt, miközben az egy fôre jutó 
GDP-jét az ország 79 dollárról 33 ezer-
re növelte. A világ 13. legnagyobb gaz-
dasága a károsanyag-kibocsátás terén 
is élen jár.

A klímaváltozás itt különösen érezteti 
hatását: Dél-Korea átlaghômérséklete 
jóval a világátlag felett emelkedett, de 
folyamatosan nô a csapadék mennyisé-
ge is, száz év alatt 27 százalékkal. A 
legfontosabb feladat a vízminôség ja-
vítása, ezért a kormányzatnak a ki-
lencvenes évek közepétôl van prog-
ramja a vízforrások kezelésére, 
megóvására, a bakteriológiailag is 
tiszta ivóvíz biztosítására.

A háromévente megrendezendô vi-
lágfórum a vízzel kapcsolatos kérdé-
sek legnagyobb konferenciája. Az idei, 
Víz a jövônk számára mottóval meg-
rendezett tanácskozásra több mint 
százötven országból érkeztek jogalko-
tók, helyi vagy nagyobb területre rá-
látó döntéshozók. A konferencia április 
17-éig tart.

A Víz Világfórumot szervezô ernyô-
szervezet, a Víz Világtanács (WWC) 
1996-ban jött létre, tagjai között tud 
professzionális technikai társaságokat, 
vállalatokat, bankokat, tudományos 
szervezeteket, valamint kormányzati 
és civil szervezeteket is. Csaknem há-
romszáz tagja között van a magyaror-
szági Belügyminisztérium és a Fôvá-
rosi Vízmûvek is.
Áder Jánost a konferencia vasárnapi 

megnyitója után fogadta Synn Ilhi, a 
Keimyung Egyetem rektora, valamint 
Lee Jae Nyung, a tegui magyar-
koreai baráti társaság elnöke.

Az államfô megbeszélést folytatott 
Benedito Bragával, a Víz Világtanács 
elnökével, Yvo de Boerrel, a fejlôdô 
országokat segítô Global Green 
Growth Intézet (GGGI) fôigazgatójá-
val. Ezt követôen Áder János tárgyalt 
Thomas P. Bostick altábornaggyal, 
az Egyesült Államok Szárazföldi Had-
erejének mûszaki fônökével, mûszaki 
csapatainak parancsnokával. 

Áder János Pak Gun Hje dél-koreai 
köztársasági elnökkel való találkozása 
után tovább utazott Mongóliába.

* * *
A huszadik század elsô népirtásának 

nevezte a törökök száz évvel ezelôtti, 
örmények elleni vérengzését a katoli-
kus egyházfô.

A katolikus egyházfô a törökök által 
lemészárolt örmények emlékére be-
mutatott, örmény szertartású misén a 
római Szent Péter-bazilikában mondta 
ezt.

Történészek szerint az 1915. április 
24-én kezdôdött és egészen 1917-ig 
tartó török vérengzésekben 1,5 millió 
örményt gyilkoltak meg.

A pápa úgy fogalmazott, hogy a múlt 
században az emberiség három töme-
ges és példa nélküli tragédiát élt meg. 
„Az elsô, amelyet széles körben a XX. 
század elsô népirtásának tartanak, az 

örmény népet sújtotta”--- fogalmazott 
a pápa.

Homíliájában Ferenc pápa hangsú-
lyozta, hogy az örmény áldozatok kö-
zött katolikusok és ortodoxok, valamint 
püspökök, papok, szerzetesek, nôk, 
férfiak, idôsek, még gyermekek és 
védtelen betegek is voltak.

A katolikus egyházfô a XX. század 
másik két népirtásaként a nácizmust 
és a sztálinizmust nevezte meg, az 
utóbbi évtizedek történelmébôl pedig 
a Kambodzsában, Ruandában, Burun-
diban és Boszniában történt népirtást. 
„Úgy tûnik, az emberiség nem tud 
felhagyni az ártatlanok vérének kion-
tásával!... Megtagadja, hogy hibáiból 
tanuljon, amelyeket a terror törvényei-
vel okozott!” ---- fogalmazott a pápa, 
hozzátéve, hogy egyesek a mai napig 
meg akarják semmisíteni embertársai-
kat „a többiek cinkos hallgatása” kö-
zepette.

„Még mindig nem tanultuk meg, 
hogy a háború ôrület, hiábavaló mé-
szárlás!” --- mondta Ferenc pápa. A 
keresztényeknek az egyházfô szerint 
jelenleg zajló népirtására utalva azt 
hangoztatta, hogy ezt is „általános 
közöny” kíséri. “A kegyetlenség soha 
nem igazolható Isten nevében!” --- 
tette hozzá. A misén, amelyen örmény 
imádság és örmény zene is felcsendült, 
Ferenc pápa kijelentette: „Emlékezni 
szükséges és kötelezô. Ha nem létezik 
emlékezet, elrejteni vagy tagadni a 
bûnt, a múlt okozta seb nyitva marad 
és vérzik!”

Húsvét második vasárnapján, amely 
az egyházban az isteni irgalmasság 
ünnepe, Ferenc pápa az egyház dok-
torává avatta Náregi (Virrasztó) 
Szent Gergely (945-1003) örmény 
szerzetest. Az örmény hívôk ezt taps-
sal kísérték a Szent Péter-bazilikában, 
ahol minden örmény keresztény kö-
zösség képviseltette magát: II. Kare-
kin katholikosz, Örményország pátri-
árkája, I. Aram örmény katholikosz és 
XIX. Nerszesz Bedrosz, az örmény 
katolikusok kilíkiai (cilíciai) pátriár-
kája. Jelen volt Szerzs Szargszján 
örmény elnök is, aki Nápolyban a 
Szent Gergelyrôl elnevezett örmény 
templomban bemutatott misén is részt 
vett.

Az örmény és a római egyház kapcso-
latait 1996-ban II. János Pál pápa és I. 
Karekin katholikosz közös vatikáni 
nyilatkozattal erôsítette meg. 2001-ben 
II. János Pál Örményországba látoga-
tott, és felkereste az 1915-ben lemészá-
rolt örmények egyik temetôjét.

Ferenc pápa már megválasztása után 

három hónappal, 2013 júniusában, a 
XX. század elsô népirtásának nevezte 
az örmények lemészárlását. Tavaly 
november végi törökországi látogatása 
során Ferenc pápa nem használta ezt a 
kifejezést. A Vatikánnal kapcsolatban 
jól értesült Il Sismografo olasz hírpor-
tál információi szerint Törökország a 
napokban diplomáciai úton tiltakozott 
a Vatikánban az örmények emlékére 
bemutatandó mise ellen.

Ferenc pápa szavaira reagálva behí-
vatták a török külügyminisztériumba 
a Vatikán ankarai képviselôjét. Egy, a 
neve elhallgatását kérve nyilatkozó 
magas rangú török illetékes a Reuters 
brit hírügynökséggel azt közölte, hogy 
az ankarai külügyminisztérium tilta-
kozását akarja kifejezni a Vatikán 
képviselôjének a pápa szavai miatt.
Mevlut Cavusoglu török külügymi-

niszter egy Twitter-üzenetben úgy 
fogalmazott: „A pápának a történelmi 
és a jogi tényektôl távol álló kijelentése 
elfogadhatatlan”. A miniszter szerint 
az egyházak képviselôinek nem szabad 
olyan megalapozatlan kijelentéseket 
tenniük, amelyek gyûlöletet és ellensé-
geskedést keltenek.

* * *
Nem igaz, hogy napi egy alma az 

orvost távol tartja!
Egy több mint 8 ezer fô bevonásával 

készült vizsgálat szerint ugyanis a 
helyzet kicsit komplikáltabb: távol tart 
valakit az alma, de nem az orvost!

A vizsgálat késztítô most publikálták 
adataikat a JAMA Internal Medici-ne 
címû folyóiratban, és azt a követ-
keztetést vonták le, hogy azok az 
emberek, akik naponta egy almát 
megettek, nem töltöttek kevesebb 
éjszakát kórházban vagy nem jártak 
ritkábban pszichiáterhez, viszont lé-
nyegesen kevesebb gyógyszert kellett 
felírni nekik.

A tanulmány szerzôi úgy jutottak 
erre a következtetésre, hogy 8399 
embert vizsgáltak meg (753 napi alma-
fogyasztó volt közöttük). Az almaevôk 
képzettebbek voltak, kevésbé voltak 
dohányzók, és jellemzôbb volt rájuk, 
hogy kisebbségi rasszhoz vagy etnikai 
kisebbséghez tartoztak.

„Az eredményeink szerint az al-
mafogyasztás népszerûsítésének 
lehet (korlátozott) haszna a nemzeti 
egészségügyi kiadások csök-
kentésében” – írják a tanulmány szer-
zôi. „A bizonyításon alapuló állítások 
korában azonban inkább azt érdemes 
kijelenteni, hogy „napi egy alma a 
gyógyszerészt távol tartja”.

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

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

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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A napokban ismertetett genetikai 
összehasonlító vizsgálat eredménye 
újabb fejezetet nyithat az 1849 július 
31-én, a segesvári csatatéren eltûnt 
Petôfi földi maradványaival kapcso-
latos, több mint negyedszázada zajló 
vitában.
Csatazaj a segesvári határban
1849. július 31-én forró, verôfényes 

reggel virradt fel Segesvár határá-

ban. A fülledt, békés nyári késô déle-
lôtt csendjét harsány ágyúszó, lövé-
sek zaja, és vágtató lovak patáinak 
dübörgése szakította félbe.
A májusi intervenció óta egyik vere-

séget a másik után elszenvedô, a vér-
szomjas Habsburg és Romanov sas 
által megtépázott, magára hagyott, a 
magyar szabadságért küzdô honvéd-
haderô Bem József tábornok pa-

rancsnoksága alatt álló egységei 
megkísérelték a lehetetlent, a túlerô-
ben lévô cári csapatok szétszórását.
Noha az aggasztó hadi helyzet Er-

délyben sem fordult jobbra 1849 
nyárelôjén, mégis ez volt az utolsó 
reménysugár. Stratégiailag itt volt 
ugyanis a legjobb esély arra, hogy a 
magyar csapatok megtörjék az inter-
venciós cári erôk lendületét.
A rettenthetetlen Bem tábornok az 

erôviszonyokkal mit sem törôdve, jú-
lius 31-én 6000 fôs csapatát rohamra 
vezényelte Alexander Nyikolajevics 
Lüders generális kétszeres túlerôben 
lévô haderejével szemben. A merész 
támadás célja az orosz intervenciós 
erôk és az Erdélyben állomásozó oszt-
rák csapatok egyesülésének megaka-
dályozása volt. A magyar tábornak 

volt egy vendége is; a debreceni kor-
mány honvédelmi miniszterével ösz-
szekülönbözött költô, forradalmár, 
Petôfi Sándor. Petôfi, miután súlyo-
san nézeteltérésbe került a debreceni 
forradalmi kormánnyal, ôrnagyi 
rangjáról lemondva feleségéhez és 
fiához ment Tordára. Július 21-én, 
Bem József hívására utazott Székely-
udvarhelyre, és Bem apó törzséhez 
csatlakozott. Bem lengyel létére is 
tisztában volt azzal, hogy a forrada-
lom ikonjává lett Petôfi személye és 
költészete mennyire fontos a magyar 
nemzet számára. Visszaadta ôrnagyi 
rangját, de mivel szerette volna meg-
óvni, nem engedte meg, hogy a seges-
vári ütközet frontvonalába menjen. A 
hadtest fôorvosát, dr. Simonfy Sá-
muelt bízta meg azzal, hogy a csata 
idején tartsa szemmel a nyughatatlan 
költôt, akinek „minden körülmények 
között életben kell maradnia”.
„Egy gondolat bánt engemet, ágy-

ban, párnák közt halni meg”
Bem csapatainak kezdeti sikere 

után délutánra megfordult a hadisze-
rencse. Lüders erôsítést kapott, és a 
magyar balszárny utolsó rohamának 
összeomlása után Fehéregyháza felé 
szorította vissza a megbomlott ma-
gyar hadrendet. Simonfy fôtörzsorvos 
Bem tábornok parancsának szellemé-

ben magával vitte a tábori kötözô-
helyre Petôfit. Petôfi civil ruhát, fe-
hér inget és világos nadrágot viselt, 
és a sebesültek között sétálva buzdí-
totta a honvédeket.
A visszafelé özönlô magyar csapat-

testeket üldözve, délután kozák lo-
vasok tûntek fel a fehéregyházi ha-
tárban. Nem volt más választás, 
menekülni kellett. Ekkor látták utol-
jára Petôfit; a költô a kukoricás felé 
szaladt a földúton, három kozák pikás 
(dárdával felszerelt könnyûlovas) 
vágtatott a nyomába. A történelmi 
forrásokból ismert, hogy számottevô 
volt a magyar csapatok vesztesége.
1200 körül volt a csatában elesettek 

száma, és --– történetünk folytatása 
szempontjából ez sem közömbös --– 
500-an orosz fogságba estek. A csata-
téren holtan maradt honvédek holt-
testeit a határban megásott 
tömegsírba temették, az elesettek 
személyazonossága ismeretlen ma-
radt. A Petôfi sorsával kapcsolatos 
egyetlen bizonyosság, hogy a seges-
vári ütközet forgatagában eltûnt.
A hivatalos történetírás azt valószí-

nûsíti, hogy Petôfi az ôt üldözô kozák 
lovasok áldozatául eshetett, és testét 
a többi elesett katonáéval együtt a 
segesvári tömegsírba temették. Ez 
mintegy látnoki beteljesítése lenne 
annak a sorsnak, amelyet a költô az 
„Egy gondolat bánt engemet” címû 
versében vázolt fel magának.
Robban a Petôfi-bomba
Petôfi segesvári eltûnése után szá-

mos pletyka, mendemonda keringett 
a költô sorsáról, de a történelmi em-
lékezet úgy ôrzi alakját, mint aki éle-
tét a magyar szabadságért áldozva a 
segesvári csatatéren esett el.
Ezt az emlékezetett bolygatta meg 

1989 július 16-án a nagyrédei székhe-
lyû Megamorv vállalat tulajdonosa, 
Morvai Ferenc bejelentése. Eszerint 
az általa finanszírozott expedíció a 
burjátföldi Barguzin temetôjében 

Szerencsétlen módon a nemzeti ün-
nephez idôzítette Morvai Ferenc új, 
minden eddiginél nagyobb horderejû 
bejelentését.

Vagyis azt, hogy ô és az általa létreho-
zott Megamorv–Petôfi Bizottság való-
ban Petôfi Sándor csontjaira bukkant 
még a rendszerváltozás idején a szibé-
riai Barguzinban. Ezt pedig most egy 
kínai tudományos intézet kétséget ki-
záróan be is bizonyította.

Csak emlékeztetôül: maga a kutatás, 
illetve a kutatók abból indultak ki, 
hogy a költô nem esett el a segesvári 
csatában --– ahogy azt addig tudta a 
történettudomány --–, hanem az oro-
szok fogságába került, akik aztán szá-
mûzték mint a magyar forradalom és 
szabadságharc egyik jelentôs alakját. 
A feltételezések szerint Petôfi Bargu-
zinban a cár számûzötteinek szokvá-
nyos életét élte, miközben megtanult 
oroszul, verseket írt, és meghódította 
a helyi postamester lányát. A bizottság 
úgy gondolta, számos bizonyíték iga-
zolja mindezt, bár már akkor is némi 
zavart okozott, hogy a Petôfinek tulaj-
donított barguzini sírban nem egy fér-
fi, hanem egy nô csontváza pihent, de 
ezt elintézték azzal, hogy a költônek 
mindig is kicsit törékeny, lányos alka-
ta volt. Morvai Ferenc már akkor be-
jelentette, hogy megtalálta Petôfi Sán-
dor földi maradványait, de mindenki 
számára világos volt, hogy a teljes bi-
zonyossághoz azért sokkal több kell az 
addig összegyûjtött bizonyítékoknál. 

Például a csontok tudományos, labora-
tóriumi szemrevételezései DNS-vizs-
gálatokkal együtt.

A szemrevételezés megtörtént, úgy 
tudni, a csontok eljutottak az amerikai 
haderô egyik tudományos laboratóriu-
mába is, hiteles DNS-vizsgálatokra 
azonban nem került sor, illetve történ-
tek bizonyos próbálkozások, de azok 
nem hoztak értékelhetô eredményt. A 
bizottság szerint az volt a baj, hogy a 
hazai illetékesek nem engedték kinyit-
ni a Petôfi család sírját, amely a Kere-
pesi úti temetôben található. Márpedig 
a DNS-vizsgálatokhoz innen kellett 
volna „kontrollanyagot”, mondjuk egy 
apró csontdarabot venni. A bizottság 
úgy ítélte meg, hogy nem kegyeleti 
okokból, hanem azért torpedózta meg 
ezt az akkori balliberális elit, mert félt, 
hogy elsöpri a Petôfi újratemetése 
nyomán kialakuló nemzeti felbuzdu-
lás.

Morvai Ferencék más megoldáshoz 
folyamodtak, 2008-ban vérmintákat 
kértek a költô oldalági leszármazotta-
itól. E minták alapján mondta ki most 
egy kínai kutatóintézet, hogy 99,9 szá-
zalékos bizonyossággal állítható, Petô-
fi maradványai nyugodtak abban a 
barguzini sírban.

Tisztelem azt a munkát és azt az 
anyagi áldozatot, amit Morvai Ferenc 
vállalkozó hozott a kutatások sikeréért. 
Együtt éreztem vele, amikor az elmúlt 
huszonöt évben számtalan támadással, 

fôként gúnyhadjáratokkal igyekeztek 
lejáratni ôt idehaza. Mellesleg szá-
momra Petôfi, az Petôfi. Akkor is, ha 
Segesvárnál döfte le ôt egy dzsidás, de 
akkor is, ha összeszûrte a levet a bar-
guzini postamester lányával. Ez sem-
mit nem változtat költôi életmûvén, 
forradalmi szerepén, bátor helytállá-
sán, a köréje fonódott mítoszon. A 
szabadságharc költôje volt. Ha nem 
nevet ki az olvasó, akkor azt is meg-
kockáztatom, hogy Petôfi inkább a ha-
lált választotta volna Segesvárnál.

A bizottság most bejelentette, hogy 
ezennel elkezdi a költô újratemetésé-
nek szervezését. Noha legalább még 
négy, a világ különbözô tájain található 
laboratórium hiteles DNS-vizsgálatá-
ra, azaz a kínai eredmények alapos 
kontrolljára lenne szükség ahhoz, 
hogy a huszonöt éve felállított Morvai-
elmélet beigazolódjon. De Morvai idô-
zítése szerencsétlen volt, mert csak 
most, az elmúlt négy-öt év tükrében 
érezhetjük igazán, mennyire fontos 
nekünk 1848–49. Morvai ugyanis bi-
zonytalanságot vitt az emlékezésbe. 
Amikor van itt bizonytalanság amúgy 
is. A Klik háromszázhét iskolának 
ajánlotta fel, hogy diákjaival részt ve-
het az ünnep állami programjain. Kö-
zülük kétszázhatvanhárom intézmény 
határozott nemet mondott. Miért?
Semmi sem lenne kínosabb, mint 

egy Petôfivel kapcsolatos melléfo-
gás. Visítva röhögnének rajtunk 
odaát, a balliberális oldalon…

Sinkovics Ferenc  
(Magyar Hírlap)

Petôfi csontvázkrimije

Petôfi ôrnagy, Orlai Petrics Soma festményérôl készült 
metszet. Ez a legutolsó ismert kép a forradalom költôjérôl

Bem József tábornok 
Segesvár alatt megkísérelte a 

lehetetlent, a jelentôs 
túlerôben lévô cári csapatok 

szétszórását

Lüders, a cár tábornoka, a 
segesvári gyôztes

“Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg”

Petôfi, az Petôfi
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megtalálta a költô földi maradvá-
nyait.
Kiszely István, az expedíció antro-

pológusa bejelentette, hogy kollégái-
val együtt a csontvázon 25 olyan jel-
legzetességet azonosított, amelyek a 
korabeli dokumentumok alapján Pe-
tôfi testalkatára voltak jellemzôek.(A 
kriminalisztikai szakirodalomban 
legalább öt testjegy egyezése szük-
séges az elhunyt személy azonosságá-
nak megállapításához.)
Ezek közül is kiemelték a koponya, 

és Petôfi egyetlen ismert, 1844-ben 
készült fotográfiájának egymásra 
másolásából látható azonosságot, va-
lamint a költô közismert farkasfogát, 
amely a feltárt csontváz felsô álcsont-
jában is látható. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1989 novemberében 
szakértôi bizottságot hozott létre a 

csontmaradványok tudományos vizs-
gálatára. Ennek vezetôje Harsányi 
László igazságügyi orvosprofesszor 
lett.
A bizottságnak több igazságügyi or-

vostani szakértô valamint régész is 
tagja volt. A szakértôi bizottság a 
vizsgálatok elvégzéséhez a Szovjetu-
nió Tudományos Akadémiája illeté-
kes szerveivel valamint a Megamorv 
Petôfi Bizottságával egyeztetve, 1990 
januárjában a helyszínen vett csont-
mintákat a barguzini 7. számú, Petô-
finek tulajdonított csontvázból.
A csontmaradványokat hagyomá-

nyos, tehát nem genetikai alapú igaz-
ságügyi vizsgálatnak vetették alá. A 
metrikus-morfológiai vizsgálat során 
60 olyan testjegyet, például izomtapa-
dási felületeket, illetve az egyes cson-
tok méretét rögzítettek, amely elô-

A költô emlékmûve Fehéregyházán. A település határában 
tûnt el a segesvári csata idején

A barguzini koponya és Petôfi fotója. A Megamorv kutatói szerint sok az egyezôség

ször az elhunyt nemi azonosságát volt 
hivatott eldönteni.
A csontváz elemzését Farkas Gyula 

antropológusprofesszor, Lengyel 
Imre orvosprofesszor, orosz részrôl 
pedig Valerij Pavlovics Alekszejev 
antropológusprofesszor, Alekszandr 
Petrovics Gromov és Viktor 
Nyikolajevics Gromov igazságügyi 
orvosprofesszorok végezték el. A bi-
zottság állásfoglalása szerint a meg-
vizsgált csontváz nôé volt, így kizár-
ható a Petôfivel való azonossága.
Az MTA elnöksége 25/1990. számú 

határozatával elfogadta a bizottság 
jelentését, és mind a mai napig ezt 
tekintik irányadó hivatalos álláspont-
nak. 1994-ben az Amerikai Fegyveres 
Erôk Patológiai Intézete valamint a 
Pennsylvania Egyetem is elvégezte 
az Akadémia birtokában lévô csont-
minták DNS-analízisét, szintén arra a 
következtetésre jutva, hogy a vizsgált 
minta nôé volt.

humáláshoz, de azt az akkori belügy-
miniszter kegyeleti okokra hivatkoz-
va visszavonta. Attól tartva, hogy a 
bizonyítékul szolgáló csontmaradvá-
nyokat a hatóságok esetleg lefoglalják 
és megsemmisítik, a csontvázat ka-
landos úton, egy bôröndbe rejtve elô-
ször az Egyesült Államokba, Cleve-
landbe szállították, ahol egy klinikán 
ôrizték. Innen --– információink sze-
rint –-- egy közelebbrôl meg nem 
nevezett nyugat-európai ország ko-
lostorába vitték a Petôfinek tudott 
maradványokat.
Újabb bombarobbanás, a Petôfi-

rejtély folytatódik
Mivel a legkézenfekvôbbnek tûnô 

lépéshez, Hrúz Mária csontmarad-
ványainak exhumálásához a hatósá-
gok nem járultak hozzá, a Megamrov 
Petôfi Bizottság szakértôi felkutatták 
a nagy költô ma is élô leszármazot-
tait.
Petrovics István és Hrúz Mária 

Petôfi szülei, Petrovics Sándor és Hrúz Mária. A hatóságok 
nem járultak hozzá sírjuk felnyitásához 

és a DNS-mintavételhez

Csontváz a bôröndben
A Megamorv Petôfi Bizottság a sa-

ját, orosz igazságügyi és antropológus 
szakértôk bevonásával megerôsített, 
az azonosságot alátámasztó vizsgálati 
eredményire hivatkozva, nem fogad-
ta el az MTA álláspontját. Felvetették, 
hogy a kérdés egyértelmû tisztázá-
sára Petôfi szüleinek a Fiumei úti te-
metôben lévô sírját exhumálják, ve-
gyenek mintát, és végezzenek el egy 
minden kétséget kizáró összehasonlító 
DNS-vizsgálatot.
2001-re a Megamorv Petôfi Bizott-

ságnak hosszadalmas utánjárás után 
sikerült is engedélyt szereznie az ex-

oldalági rokonai hajlandóak voltak a 
genetikai vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges mintaadásra. A mintákat a 
Megamorv Petôfi Bizottság kínai ge-
netikusokkal vizsgáltatta meg. (Nap-

alapján kétség kívül megállapítható, 
hogy a csontváz Petôfi Sándoré. Alig 
feloldható ellentét feszül tehát az aka-
démiai vizsgálat konklúziója, misze-
rint a feltárt csontváz egy nôé, és a 
legfrissebb DNS-vizsgálat eredmé-
nyei között. Egy bizonyos, a Petôfi-
rejtély még nem jutott végsô nyugvó-
pontjára. Hogy valóban a nagy költô 
maradványait ôrzi-e a bizottság, az 
Petôfi Sándor életmûvének és irodal-
mi hagyatékának történeti megítélé-
sét aligha befolyásolja.

Petôfi sorsával kapcsolatosan 
jelenleg az az egyetlen 

bizonyosság, hogy eltûnt a 
segesvári csatában

Kiszely István, a Megamorv 
Petôfi Bizottság 

antropológusa volt

Az egyetlen fennmaradt fotó 
Petôfirôl, 1844-ben készült

jainkban a Petrovics-Hrúz vonalnak 
mintegy ötven leszármazottja él.) Li 
Csengtao, a kínai igazságügy minisz-
térium által megbízott kutatóközpont 
igazgatója március 13-án, a Mega-
morv Petôfi Bizottság által szervezett 
sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a 
rokonok vérmintái, valamint a bargu-
zini 7. számú csontvázból nyert minta 
összehasonlító DNS-vizsgálata 99,2- 
99,9 százalékos egyezést mutat.
A kínai szakértôk szerint a vizsgálat 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. április 26-án 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 26-án 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 26-án vasárnap de. 11 órakor  
  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, 

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2015. április 26-án vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   
Istentisztelet után ebéd minden vasárnap a 

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

Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra
 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától

Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport
 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. 

REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fi zetett melléklete és kiadása

Felelôs szerkesztô  Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

A vasárnapi iskolások húsvéti tojás 
vadászat után a templom udvarán
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Apor Vilmos 
tanúságtétele

A hetven évvel ezelôtti nagypéntek 
nem csupán Krisztus kereszthalála 
miatt volt sötét nap Gyôrben.

Már harmadik napja tartott a város 
ostroma, s a szovjet katonáknak a 
front átmeneti megállása miatt volt 
idejük és alkalmuk a „városnézésre”, 
csellengésre és zabrálásra, nôk hajku-
rászására. Aki tehette, kitért elôlük. 
Így sok asszony és lány menekült a 
püspökvárba. Apor Vilmos püspök a 
pincébe bujtatta ôket, s ha orosz kato-
na jött, elébe ment a kapuba. A meg-
szálló katonák viselkedése -– mint 
általában mindenütt a világon ---vál-
tozó volt. Egyikük megcsókolta a püs-
pök reverendáját, mások azonban le 
akarták húzni a gyûrûjét az ujjáról. 
Nagypénteken a püspök a pincében 
felolvasta a Passiót, és megáldoztatta 
a híveket. Ezen a napon böjtölt: nem 
evett semmit, csak egy csésze teát 
ivott… 

A késô délutáni órákban erôsen ittas 
katonák három fiatal, 15-16 éves lányt 
találtak az egyik pincében, akiket ma-
gukkal akartak hurcolni, de ezt a püs-
pök eléjük állva erélyesen megakadá-
lyozta. Ezután a szovjetek ötven fiatal 
nôt követeltek tôle „málenkij robotra”, 
úgymond krumplipucolásra, ám ezt a 
püspök szintén megtagadta, és elállta 
a torony alatti borospincébe vezetô 
utat, ahol éppen több száz menekült 
szorongott, közöttük asszonyok, lá-
nyok, gyerekek. Az egyre hevesebb 
szóváltás, majd dulakodás azzal végzô-
dött, hogy az egyik szovjet tiszt pisz-
tolyt rántott, és többször Apor Vil-
mosra lôtt. A püspököt három golyó 
érte, megdöbbentôen úgy, ahogy ke-
resztet vetni szokás: egyik a homlokát 
súrolta, a másik a hasüregbe hatolt be, 
míg a harmadik a jobb karján reveren-
dáját és inge kézelôjét lyukasztotta át. 
A meglôtt püspök az aula igazgatójára 
és titkárára támaszkodva még saját 

lábán ment le a nagy pince boltíves 
bejáratáig, majd összecsuklott. Papjai 
pokrócokkal letakarva hordágyra fek-
tették és kórházba szállították. Amikor 
titkára arról érdeklôdött: vannak-e 
fájdalmai, kezében rózsafüzért tartva 
ennyit mondott: „Hálát adok Istennek, 
hogy ilyen szép nagypénteket adott.” 
A szintén jelen lévô nôvéreknek pedig 
azt mondta: „Ha megmenekül minden 
nô, akkor érdemes volt!”

Hál’ Istennek, megmenekültek, mert 
a katonák hirtelen elhagyták a püspök-
várat. Aport hordágyon a nádorvárosi 
kórházba szállították, ahol -– petróle-
umlámpa fényénél –-- azonnal elvégez-
ték a mûtétet, a hasüregbe fúródott 
lövedéket azonban nem találták. Az 
operáció után nehezen tért magához, 
de nyomban arról érdeklôdött: késôbb 
történt-e bántódásuk a nôknek? Ami-
kor megtudta, hogy az oroszok többé 
nem tértek vissza a püspökvárba, ezt 
válaszolta: „A Jóisten elfogadta áldoza-
tomat.” Állapota húsvétvasárnapra, 
április 1-jére válságosra fordult. Ek-
kor meggyónt, felvette a szentkenet 
szentségét, majd mindenkit megáldott. 
Halála elôtt ezt mondta: „Felajánlom 
szenvedéseimet az egész magyar ha-
záért és az egész világért. Szent István, 
könyörögj szegény magyarokért!” 

„A jó Pásztor életét adja juhaiért”-– 
írta emlékirataiban Mindszenty bíbo-
ros Apor Vilmosról, aki „hívei védel-
mében szorgoskodván esett el, és 
húsvéthétfôn költözött Urához, hogy 
elvegye áldozatának jutalmát”. Április 
4-én temették el ideiglenesen -– azon a 
napon, amely évtizedeken át a „felsza-
badulás” ünnepe volt a magyar kom-
munisták jóvoltából --–, de a vértanú 
püspök hamvai csak 1986-ban kerül-

hettek a végsô nyughelyre, a gyôri 
székesegyház Szent László-kápolná-
jába.

Arról a magyar fôpapról nem lehetett 
nyilvánosan beszélni négy évtizeden 
át, aki talán a legkövetkezetesebben 
készült a háborút követô új helyzetben 
a magyar katolikus egyház szociális, 
az emberi méltóságot védô, az embert 
szolgáló arcának felmutatására. „Crux 
firmat mitem, mitigat fortem” --– azaz 
a kereszt erôsíti a szelídet, és szelídíti 
az erôset. Báró Apor Vilmos, a híres 
erdélyi arisztokrata családból szárma-
zó katolikus fôpap --– „a szegények 
püspöke” --– jelmondata egész életé-
ben elkísérte és jellemezte ôt. Papi 
életét mindvégig áthatotta a másokért 
való jézusi szolgálat és felelôsségvál-
lalás. Mindig a megalázottakat és meg-
szomorítottakat védte és segítette. II. 
János Pál pápa 1997. november 9-
én avatta boldoggá. Homíliájában a 
következôket mondta: „Vilmos 
püspök hôsies tanúságtétele becsü-
letére válik a magyar nemzet nemes 
történelmének, s a mai naptól fogva 
az egész egyház csodálattal tekint 
fel rá. Bátorítsa ez a híveket arra, 
hogy habozás nélkül kövessék 
Krisztust, saját életükben is.”

A boldoggá avatott püspök a magyar-
országi zsidóság emlékezetében mint 
Istennek szenvedô mártírszolgája él, 
aki halálos sebet kapott, de áldozata 
elôsegítheti szellemi-lelki gyógyulá-
sunkat, hisz az ehhez hasonló nemes 
példa jobbá tesz bennünket. „Apor 
Vilmos az egész magyar nemzet taní-
tója, az Isten által adott szeretet meg-
valósítója, példaképe: igaz, szent em-
ber” –-- mondta róla a nemrég elhunyt 
Schweitzer József fôrabbi.

Ennél többet, igazabbat mi sem 
mondhatunk.

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)

Az Apor család
(részlet)

A család Erdélybôl származott. Ere-
detét a székely krónika visszaviszi a 
székely rabonbánig, Apurig, aki a Bál-
ványosvárat építette az ôsi pogány 
vallás szokásainak fenntartására a 
Székelyföldön. 1220-ban találkozunk 
egy Apor (Opor) nevû személlyel II. 
András király (ur. 1205-35) kísére-
tében. Erdélynek volt egy Apor (Opo-
ur) nevû vajdája; testvére Apor Ba-
lázs, akinek végrendeletét 1311-bôl 
ismerjük. Apor István Kézdiszék kö-
vete volt az agyagfalvi gyûlésen 1506-
ban. A család egyik ivadéka, András 
otthagyta a bálványosi sasfészket, és 
lement Torjára lakni. Ettôl kezdve lett 
Torja a család és a családi birtok köz-
pontja. A család tagjai Erdély legfôbb 
hivatalait látták el. Apor Lázár 1661-
ben Kézdiszék alkirálybírája, Apor 
István 1666-ban alcsíki alkirálybíró 
volt, utóbb Csík-Gyergyó, Kászonszék 
fôkirálybírája, fôkormányszéki taná-
csos, kincstárnok és hadvezér, Erdély 
leggazdagabb embere. A bárói címet 
Apor Péter nyerte el 1713-ban, aki 
Háromszék fôkirálybírája és Küküllô 
megye fôispánja volt, de mint író lett 
híressé.

Az Apor családot az erdélyi arisztok-
rácia sajátosságai jellemzik a 19. szá-
zadban is: zárkózott, puritán életvitelû, 
erôs nemzet- és kötelességtudata van. 
Az egyéni élet szorosan összefonódik a 
közösség, a haza sorsával, az erdélyi-
ség tudata végigkíséri ôket halálukig.
Vilmos édesapja, Apor Gábor 

Bécsben született, mert nagyapja az 
erdélyi kancelláriában dolgozott. Apor 
Gábor tanulmányait a kalksburgi je-
zsuitáknál kezdte, majd Kalocsán foly-
tatta. Mint jogvégzett ember várme-
gyei szolgálatba lépett. A fiatal jegyzô-
bô1 rövid idô alatt szolgabíró, hat év 
múlva megyei föjegyzô, egy évvel ké-
sôbb alispán lett. Szigorú, de igazságos 
ember. Komolyan vette hivatalát, pár-
tolta a vasútépítést, az erdôsítést, és új 
vállalkozások megindítását. Nemzeti-
ségi kérdésben határozott, de igazsá-
gos, pontos és kötelességtudó volt. 
Mélységes katolicitás hatotta át; ez 
nemcsak szokásrendjét, de egész élet-
stílusát meghatározta. Jótékonykodás, 
hitre való nevelés jellemezte az élet 
minden területén.

Apor Gábor vármegyei fôjegyzô volt, 
amikor feleségül vette a nála tizenkét 
évvel fiatalabb gróf Pálffy Fidéliát, 
Pálffy Sándor nyugalmazott huszár-
ezredesnek, az állami ménesuradalom 
vezetôjének lányát. A Pálffy családnak 
hatalmas a rokonsága, nemcsak Er-
délyben és Magyarországon, de Euró-
pa több országában is. Fidélia erélyes 
és határozott, mélyen vallásos, és na-
gyon szerette férjét. A házasságukból 
született kilenc gyermek közül egy 
halva született, három gyermekkorban 
halt meg.

Vilmos a harmadik gyermekként lát-
ta meg a napvilágot 1892. február 29-
én Segesváron, de a fôispán Apor Gá-
bor hamarosan Bécsbe került, a király 
személye körüli minisztériumba ál-
lamtitkárnak. Vilmos tehát Bécsben 
töltötte gyermekkorát, nyaranként 
azonban az édesanya a gyermekekkel 
visszatért Erdélybe.

Vilmos szelíd és könnyen nevelhetô 
gyermek volt. Vallásossága meghalad-
ta az átlagos gyermeki buzgóságot: 
karácsonyra misekönyvet, kelyhet és 
paténát kívánt, és húgai segédletével 
gyermeki komolysággal misézett.

Az édesapa hosszas és súlyos cukor-
betegség után 1898-ban váratlanul 

meghalt. Mint Erdély apostoli lelkû 
fôrendû személyiségét temették, aki-
nek legelôkelôbb hivatalában is ez volt 
a jelmondata: ,,Felejtsük el önmagun-
kat másokért.’’

Az apa halála után Pálffy Fidélia 
gyermekeivel Bécsben maradt. Szigo-
rú határozottsággal, de gyengéd sze-
retettel nevelte ôket. Fegyelmezettsé-
get, igénytelenséget kívánt, pontosság-
ra szoktatott. ,,Ha az ember válaszút 
elé kerül --- szokta gyermekeinek 
mondani ---, válassza mindig a nehe-
zebbet, mert biztosan az a helyes út. 
Én --- tette hozzá --- mindig ezt az elvet 
tartottam szem elôtt, és sohasem bán-
tam meg.’’ A gazdálkodásban azonban 
nem pótolhatta férjét az özvegy. A 
torjai birtok bérlôk kezére került és 
tönkrement. Pálffy Fidélia életét ezért 
végigkísérték az anyagi gondok. Bécs-
ben, Brassóban, végül édesanyjánál, 
Mosonban telepedett le.

Vilmos a gimnáziumot a jezsuitáknál 
Kalksburgban és Kalocsán végezte. A 
papi hivatás iránti vágy már Kalks-
burgban jelentkezett, Kalocsán pedig 
a kiváló példák hatására megerôsödött. 
Édesanyját nem lepte meg fia bejelen-
tése, de megfontoltságra intette, és 
meg akart gyôzôdni az elhatározás 
komolyságáról. Ezért azt kívánta, 
hogy az érettségi után iratkozzék be 
egy évre a jogra, vagy szolgálja le az 
önkéntes évet. Ha ez után is megmarad 
szándéka, szívesen adja rá anyai áldá-
sát. Vilmos azonban 1909-ben, az utol-
só gimnazista karácsonyon ajándékul 
azt kérte, hogy az érettségi után azon-
nal mehessen kispapnak.

Jeles érettségivel és kitûnô erkölcsi 
bizonyítvánnyal jelentkezett a gyôri 
egyházmegyébe, ahol az Apor család-
dal rokonságban lévô gróf Széchenyi 
Miklós püspök örömmel fogadta és az 
innsbrucki egyetemre küldte tanulni.

Vilmos öt boldog esztendôt töltött a 
konviktus és az egyetem nemzetközi 
légkörében. Szorgalmasan tanult, ér-
deklôdési köre kitágult, Róma iránti 
hûsége megerôsödött. A legjobban a 
dogmatikát, az ,,egyház tanításának 
épületét’’ szerette, de szívesen tanulta 
az erkölcstant is.

A fiatal klerikus látta, hogy a papi 
élet a lemondás útja, Isten kedvéért le 
kell mondani a kényelemrôl, a világ 
megengedett örömeirôl, sôt a rokonok-
ról is. Elsôsorban a kötelességét kell 
teljesíteni még akkor is, ha a szülôknek 
fájdalmat okoz. 1914-ben a lelkigyakor-
latban fedezte fel, hogy Isten nem 
kényszerít, hanem kér, késztet, a kivi-
telezést pedig saját lelkiismeretünkre 
bízza. Feljegyezte: ,,Valójában úgy ér-
zem, hogy a lelkipásztor-apostolnak 
szól az utolsó boldogság: boldogok, 
akiket üldöznek és akik szenvednek az 
igazságér. Ez a pap boldogsága, az ön-
feláldozás, az életáldozat és vértanú-
ság.’’

1915. augusztus 22-én a szubdiákonus-
szentelés elôtt írta naplójába: ,,Életem 
legfontosabb elhatározása elôtt állok 
és arra készülök. A három magasabb 
rend, amelyet most fölveszek, mintegy 
azok a szögek, amelyek Krisztus ke-
resztjére erôsítenek egész életemre. 
Óh, édes és szívlelendô szolgaság, 
amely által az ember igazzá, szabaddá 

és szentté lesz!’’ Augusztus 24-én szen-
telte pappá Sigmund Waitz brixeni 
segédpüspök, másnap 25-én volt a pri-
mícia szûk családi körben.

Elsôsorban nem a korszerû tudása-
nyag, hanem a lelkiség, az emberek 
szolgálata, a hûség a szenvedôk iránt a 
legjobb végbizonyítvány, amelyet 
Apor Innsbruckból magával hozott. 
Mûködését azonban nem a gyôri, ha-
nem a nagyváradi egyházmegyében 
kezdte meg, ahová az 1911-ben áthe-
lyezett Széchenyi Miklós püspöke át-
vitte magával, s e szavakkal küldte 
elsô állomáshelyére:

,,Elvégezted tanulmányaidat, befeje-
zést nyert neveltetésed, és miután Is-
ten szent nevében vetted a Szent Lel-
ket és pappá lettél, az Úr szôlejében 
kívánok számodra helyet kijelölni. De 
mielôtt ezt tenném, Szent Pál apostol 
szavaival intelek és kérlek: Minde-
nekre nézve légy magad a jó cseleke-
detek példája a tanításban, feddhetet-
lenségben, méltóságban.

Légy tisztelettel és bizalommal elöl-
járóid iránt. Ne feledd, hogy plébános-
fônököd nemcsak kötelmeid teljesíté-
se, hanem egész magaviseleted felôl is 
tartozik számot adni, miért is nemcsak 
joga, hanem kötelessége is figyelem-
mel kísérni napi életrendedet. Tudnia 
kell, hogy a plébánián kivül hol és mi-
lyen helyen fordulsz meg. Az ô jóaka-
ratú tanácsa e téren neked csak hasz-
nos és üdvös lesz.

Tiszteld az öregeket, keresd pap-
társaidat! Légy béketûrô a tudatlanok-
kal, irgalmas a szegényekkel, könyörü-
letes a szenvedôkkel, szelíd a bûnösök-

kel! Légy mindenkor munkára és ál-
dozatokra kész szolgája Istennek és a 
lelkek üdvösségének! Az Úr Jézus leg-
szentebb Szívétôl tanulj szeretni, ta-
nulj tûrni, tanulj szenvedni és megbo-
csátani. Munkásságod helyéül a gyulai 
segédlelkészi állomást jelölöm meg 
abban a reményben, hogy mint plébá-
nosod engedelmes, tisztelô, szolgálatra 
kész munkatársa leszel mind a temp-
lomban, mind az iskolában, és a lelki-
pásztorkodás minden ágában példás 
buzgósággal teljesíted kötelességedet, 
igaz papi jellemmel, egyházias érzü-
lettel. Jézus Szent Szívének szereteté-
tôl áthatott munkássággal, imádsággal 
és önképzéssel valóra váltod a beléd 
helyezett várakozásokat, amelyekkel 
Téged áldásom kiséretében a papi élet 
útjaira küldelek.’’

A fiatal pap 1915. augusztus 31-én 
utazott Gyulára elfoglalni új helyét. 
Elsô prédikációját Szûz Mária neve-
napján mondta. A hitoktatás mellett a 
fogházlátogatás is feladata volt, szíve-
sen misézett a raboknak. Szigorú napi-
renddel élt, szabadidejében készült a 
doktori szigorlatra, amit 1916. június 
23-án le is tett, de megjegyezte: ,,Nem 
ment fényesen, sokat nem tudtam, de 
annyit tudtam, hogy éppen átenged-
tek’’.

Innsbruckból visszatérve Széchenyi 
püspök magához vette aulistának, né-
hány hónapra bevitte irodájába. 1917. 
január 18-tól tábori lelkész egy kórház-
vonaton, mellyel Erdélybe, majd az 
olasz front közelébe, végül Ausztriába 
és Kelet-Magyarországra került. Két 
hónapig tartott e szolgálat. Július else-
jén a nagyváradi szeminárium pre-
fektusa és dogmatika tanára lett. Pon-
tosan és gondosan végezte munkáját. 
Lelkiismeretesen készült az órákra, 
korszerûen tanította a dogmatikát, 
igyekezett a liturgiát megszerettetni a 
kispapokkal. A legfontosabb felada-
tának a tanítványok papi hivatásának 
erôsítését tartotta. ,,Ôszintén tagadják 
meg magukat, és tiszta szándékkal 
szenteljék akaratukat Istennek és az ô 
Egyházának, minthogy a papi élet 
olyan kötelességeket ró magukra, 
melyek a mindenkire kötelezô erkölcsi 
törvényeket messze túlhaladják’’ --- 
mondta tanítványainak.

A szemináriumi munkát csak egy 
évig végezhette, mert 1918 nyarán 
plébánosi kinevezést kapott Gyulára, 
ahonnan nemrég káplánként búcsú-
zott. A fiatal plébánosnak a háború, a 
Tanácsköztársaság és a román meg-
szállás romjain kellett újrakezdenie 
lelkipásztori tevékenységét, ami ra-
bok kiszabadítását, hatóságokkal való 
küzdelmeket is jelentett. Katolikus 
lapot alapított, segített, ahogyan csak 
tudott a nyomorultakon, betegeken, 
állastalanokon.

Pénze ritkán volt, mert jelentôs ösz-
szegeket juttatott közösségi célokra. 
Jótékony egyesületek, városi és me-
gyei akciók benne keresték és találták 
meg elsô számú adakozójukat. 1925. 
december 25-én, karácsony napján 
elajándékozta a plébánia élelemkészle-
tének nagy részét és minden pénzét.

A plébános tevékenysége nemcsak a 
karitászra terjedt ki, hanem a hitélet 
belsô, tartalmi javítására is. A katoli-
kus hitélet föllendítésében fontos sze-
repet játszottak a népmissziók. Ezeket 
ferencesek, jezsuiták, lazaristák, do-
monkosok vezették, akik gyóntattak, 
prédikáltak, beszélgettek is az embe-
rekkel. A népmissziók hatására 
nemcsak a hitélet vált buzgóbbá, 
hanem a katolikusok társadalmi szer-
vezkedése és szerepe is.



  12. oldal                                                             MAGYAR ÉLET                                                 2015. április 23.    

Dr. Hangay György:

Karády – a felejthetetlen
A nagy magyar elôadómûvészekrôl szóló sorozatunkban 

ma ismét egyik nagy színésznônkrôl, legnépszerûbb 
énekesnônkrôl fogunk találkozni. Hogyan emlékezünk  a 
felejthetetlen Karády Katalinra?

Minden kétséget kizárva mondhat-
juk, hogy Karády valóban felejthe-
tetlen, de tegyük hozzá, hogy fôleg 
úgy, mint énekesnô, mégpedig a leg-
népszerûbb mûfajban, a lírai dalének-
lésben. Karády egy phenomenon -– 
mondhatni tünemény volt. Egészen 
egyéni stílusa, a közönségre gyakorolt 
személyes varázsa nem a korszak 
produktuma volt, hanem inkább kö-
réje alakult ki korának ízlése, szemé-
lyisége formálta meg azt a nôideált, 
ami egy évtizeden át jellemzôje ma-
radt a magyar felfogásnak, a népsze-
rû kultúrának. Karády fogalommá 
vált a magyarság számára, üstökös-
ként ragyogott –-- de ahogy feltûnt, 
úgy el is tûnt. Elseperte ôt a Világhá-
ború, a nyilasok és késôbb pedig a  
kommunista terror.
Nagyon szerény körülmények kö-

zött, mondhatni sûrû nyomorba szü-
letett Kôbányán, 1900-ban és az anya-
könyvbe Kanczler Katalinként ke-
rült bejegyzésre. Heten voltak test-
vérek, ô volt a legkisebb. Apja, 
Kanczler Ferenc suszter volt és nem 
jószívûségérôl volt híres, mert gye-
rekeit nem szép szóval, hanem nad-
rágszíjjal nevelte. Ráadásul szenve-
délyes lóversenyezô is volt, aki álta-
lában nem nyert, hanem a család ne-
hezen összekuporgatott filléreit is 
elherdálta. Szerencsére a kis Katinak 
nem kellett ebbôl túl sokat elszenved-
nie mert egész fiatalon egy jótékony-
sági intézmény jóvoltából külföldre 
vitték. Hollandiában és Svejcban öt 
évet töltött, emberi körülmények kö-
zött, leánynevelô intézetekben. Meg 
is tanult németül, anyanyelvi szinten. 
Hazatérte után a Kereskedelmi Le-
ányiskola tanulója lett és nyelvtudá-
sával, finom modorával hamar kitûnt 
tanulótársai közül. A környék leg-
szebb lányának tartották  és kétségte-
len, hogy mindez nagyban hozzájárult 
életének kialakulásához. A nyomortól 
azonban nem tudott egyelôre megsza-
badulni, ami nem csoda, hiszen Ma-
gyarország akkortájt még ugyancsak 
szenvedte a világdepresszió nyomo-
rúságát. A szegény családok lányai 
elôtt nyomorúságos jövôkép mutatko-
zott: elszegôdhettek cselédnek vagy 
ha szépek voltak, akkor talán elônyö-
sen férjhez mehettek. Katalin ez 
utóbbi lehetôséget választotta és 
1931-ben feleségül ment egy nála 30 
évvel idôsebb adóhivatali vámtiszt-
hez. A házasság azonban pár hónap 
múltán zátonyra futott és hamarosan 
a férj javaslatára fel is bomlott. Az 
idôsödô ember egyszerûen nem bírta 
az iramot, az ifjú feleség költekezéseit 

nem nagyon tudta fedezni, meg hát 
nyilván másirányú igényeit sem volt 
képes tökéletesen kielégíteni.
Pontosan nem tudjuk, hogy az elkö-

vetkezô néhány év alatt mibôl és ho-
gyan élt meg. Útja elôbb-utóbb a 
színpad felé vitte, de elsô próbálkozá-
sai a színész mesterséggel sikertele-
nek voltak. Már majdnem végképpen 
feladta, amikor Egyed Zoltán újság-
író-laptulajdonos felfedezte ôt egy 
budai mulatóban és rávette, hogy 
folytassa színmûvészeti tanulmánya-
it. Mellesleg Egyedtôl  származik a 
jól csengô Karády mûvésznév is. Ka-
talin ugyanis ezt vette fel az eredeti 
német hangzású Kanczler helyett. 
Karády Katalin neve aztán  hamaro-
san fogalommá vált a magyar közön-
ség számára. Ugyanis három év alatt 
a színész szakma alapjain és az ének-
lésen túl megtanult öltözködni és vi-
selkedni is.
1939–1944 között a Pesti és a Vígszín-

házban lépett fel különbözô szerepek-
ben, gyakran operettek fôszereplôje-
ként.Már a kezdetben sikeres volt, 
szinte azonnal meghódította a közön-
séget. De az igazi sikereket nem a 
színpadon, hanem a filmekben aratta. 
Elsô mozifilmje, a Halálos Tavasz 
óriási sikerét követôen a kor ünnepelt 
dívája, szexszimbólum lett. Erotiku-
san búgó, bársonyos hangjával, erôs, 
szuverén, a „végzet asszonya” karak-
terével szinte megigézte a férfiakat. 
Éneke mindenkit  magával ragadott, 
minden egyes dalából sláger lett. Fil-
mes pályafutása során húsz filmfô-
szerepben láthatta ôt a magyar kö-
zönség. Egyed Zoltán lett a menedzse-
re, aki kiváló érzékkel teremtette 
meg Karády hollywoodi sztárokéhoz 
hasonlítható imázsát. A színésznô öl-
tözködését, kalapjait, hajviseletét, vi-
selkedését fiatal nôk ezrei igyekeztek 
utánozni. 
Karády magánéletét titkok és plety-

kák övezték, egyesek férfifalónak, 
mások leszbikusnak tartották. A szó-
beszédeket csak erôsítette, hogy 
Horthy Miklós kémfônöke, Ujszá-
szy István tábornok  el is jegyezte, s 
megvásárolta neki a budai XII.ke-
rületben, a Mûvész út 6. szám alatt 
álló villát. (Mellesleg megjegyzendô, 
hogy az épület a kilencvenes években 
Antall József, majd Horn Gyula 
lakóhelye volt).

A Világháborús évek sok nyomorú-
ságot hoztak rá. Tulajdonképpen 
mondhatjuk, hogy színmûvészeti pá-
lyafutása a nyilasok hatalomátvéte-
lével be is fejezôdött. Elôször rága-
lomhadjárat indult ellene, kémkedés-
sel, hazaárulással gyanusították. Fo-
kozatosan ellehetetlenítették, dalait 
letiltották a Magyar Rádióból, filmjei 
forgatását leállították.1944. április 
18-án, a szövetségeseknek való kém-
kedés vádjával letartóztatta a Ges-
tapo. Három hónapig tartották fogva, 
megkínozták, kis híján agyonverték. 
A fogságból Ujszászy vezérôrnagy 
barátai szabadították ki. Lakását ki-
fosztva találta, fizikailag és lelkileg 
egyaránt rendkívül megviselték ezek 
a hónapok; szinte csak orosz hadifog-
ságba került vôlegénye viszontlátásá-
nak reménye tartotta életben.
Az énekesnô szörnyû egyéni sorsa 

ellenére sem szûnt meg embernek 
lenni: a nyilasoknak ékszereket és 
aranyat adva a Duna-parton egy 
egész gyerekcsapatot mentett meg a 
kivégzéstôl. 1945 nyarán, egy Moszk-
vából visszatérô ismerôse révén ju-
tott tudomására, hogy Ujszászyt az 
oroszok meggyilkolták. Szerelmének 
halálhíre nagyon megviselte, idegösz-
szeomlást kapott, mély depresszióba 
zuhant és kilenc hónapig ágyban fe-
küdt.
Pályafutása a háború után sem ívelt 

felfelé. Érthetetlen, hogy milyen 
gyorsan feledésbe merült. A hajdani 
sztárból, a Horthy rendszer kedven-
cébôl hirtelen senki lett. Nem léphe-
tett fel a nagyobb színházakban, a fil-
mesek sem mertek neki szerepet ad-
ni- egyszóval kihúzták alóla a talajt, 
minden vonalon. Érthetô hát, hogy 
1949-ben háta mögött hagyta Magyar-
országot. Több országban is megpró-
bált megélhetést teremteni és végül 
New Yorkban kötött ki. De élete már 
csak egy szomorú, leginkább magá-
nyos szenvedés volt.1990-ben aztán ô 
is megkapta a Mennyei Színpad meg-
hívóját –-- és örök nyugalomra tért. 
De a nemzet azért nem feledkezett 
meg róla. Holttestét hazavitette és a 
budapesti Bazilikában ravatalozták 
fel, majd a Farkasréti temetôben he-
lyezték örök nyugalomra.

Az SBS Magyar Rádióban 
elhangzott elôadás alapján.

Neumann János (teljes nevén margittai Neumann János Lajos) a XX. század 
egyik legnagyobb matematikusa volt. Neumann János nem csak a matema-
tikában, hanem számos más tudományban: a számítástechnika, a fizika, a köz-
gazdaságtan, a meteorológia, az automataelmélet és nem utolsó sorban a játék-
elmélet terén is maradandót alkotott. Méltán mondható róla, hogy bármelyik 
tudományágban elért eredménye egy-egy önálló életmûnek tekinthetô.E sok-
színû tudományos tevékenysége közül kettô alapvetôen változtatta meg a tudo-
mányos világot és forradalmasította a XX. század tudományos technikai fejlô-
dését. A modern számítógépek mûködését mai napig megalapozó Neumann-elvek 
megalkotása (1945-ben írt tanulmányban) meghatározta a számítógépek mûkö-
dését.
A Neumann-elvek:
• belsô program- és adattárolás, • teljesen elektronikus számítógép, • kettes 

számrendszer alkalmazása, • központi vezérlôegység alkalmazása
A mai napig minden infokommunikációs eszköz az asztali számítógéptôl a 

laptopon keresztül, az okostelefonokon át az ipari alkalmazásokig mind-mind 
azonos elvi felépítésû Neumann-elven mûködô eszköz.

Számtalan zseniális matematikai elmélete közül kiemelkedik az 1944-ben O. 
Morgensternnel együtt a játékelmélet témában megírt elsô monográfiája ben-
ne a híres minimax-tétellel. A játékelmélet ma az operációkutatásnak nevezett 
területhez tartozik. Utódjaként a korlátozott információjú játékelméletben 
elért eredményeiért kapott 1994-ben a szintén magyar származású Harsányi 
János közgazdasági Nobel-díjat.

Neumann János (1903-1957) életének két oldala --- a széleskörû aktivitás és az 
intellektuális beállítottság --- két mély meggyôzôdésbôl fakadt. Elôször is 
áthatotta az a nagyfokú felelôsségérzet, amely arra kötelez mindenkit, hogy 
képességeit maximálisan hasznosítsa. Szenvedélyesen tanított és kutatott, úgy 
érezte, hogy különleges képességei kötelezik arra, hogy jelentôs és tartós ered-
ményeket érjen el. A második hajtóerô a politikai szabadság volt, amely körül-
vette, és biztosította számára, hogy képességeit az emberiség jóléte érdekében 
fejthesse ki.

A világra hagyott öröksége két szempontból érdekelte: mennyire marad fenn 
az általa végzett munka, szellemi termékei, és furcsa módon nem is volt abban 
biztos, hogy amit alkotott, még „száz év múlva” is érdekes lesz. Azt gondolta 
például, hogy a számítógépet elsôsorban tudományos és katonai célokra fogják 
felhasználni. Nagyon érdekelte ezek szerepe az idôjárás-elôrejelzésben, sôt az 
éghajlat megváltoztatásában. Feltételezte azt is, hogy a játékelmélet közvetlen 
felhasználásra kerül a katonai és gazdasági döntéshozatalban (1994-ben ismer-
ték el a játékelmélet gazdasági fontosságát, és jutalmazták Nobel-díjjal. A díjat 
viszont nem az alapelméletért --- hiszen megalkotói már régen meghaltak ----, 
hanem egy nagyon fontos területen való alkalmazásért, a nem kooperatív 
játékok egyensúlyi feltételeinek elemzéséért kapták).

Neumann János kiemelkedô tudományos munkásságán túl azért is érték 
Magyarországnak, mert felfedezései és elméletei mindenhol ismertté tették 
Magyarországot, a magyar oktatás a tudományos világ elismerését vívta ki, 
hozzájárulva a világ tudományos életének és technikai fejlôdéséhez.

A Neumann János nevét viselô Neumann János Számítógép-tudományi Társa-
ság (NJSZT) kiemelt felelôsségének tekinti és számos tevékenysége között 
ehhez mérhetô feladatot vállal a szakmai-kulturális örökség megôrzésében és 
megismertetésében. E tevékenységének keretében alkotta meg a muzeális 
gyûjteményi besorolású Informatika-történeti Gyûjteményt, melynek legkie-
melkedôbb elemeinek interaktív bemutatásával hozta létre a világ vezetô tech-
nikatörténeti múzeumaival versengô Informatika Történeti Kiállítást(www.ajo
vomultja.hu). A Múzeumban számos Európában és talán a világon is egyedülálló 
teljes, mûködôképes konfiguráció található. A Kiállítás keretében is méltó kere-
tek között mutatjuk be Neumann János munkásságát. Külön teremben találha-
tók a munkásságát bemutató tablók, valamint a családtól származó a nyilvános-
ság elôtt elôször bemutatásra kerülô Neumann relikviák.A Kiállítás hivatalos 
megnyitóján díszvendég volt Marina von Neumann Whitman, Neumann 
János lánya, akit magyarországi tartózkodása alatt fogadott Áder János köz-
társasági elnök úr is. Állami megemlékezésekre már ezt megelôzôen is többször 
sor került pl.: halálnak 35. évfordulójára emlékbélyeget adtak ki, születésének 
100. évfordulóján centenáriumi emlékévvel egybekötött ünnepségsorozatot 
rendeztünk, melyen lánya Marina von Neumann Whitman is részt vett és 
találkozott a hazai tudományos élet és az állami vezetôk képvise-lôivel.A 
múzeumi gyûjtemény gondozása és a világszínvonalú kiállítás létreho-zása, 
mûködtetése és fejlesztése az NJSZT jelentôs anyagi és szellemi ráfordításával 
történt, és történik a jövôben is. 

Kiemelkedô nemzeti érték 
Neumann János életmûve
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A legnagyobb 
Nagymarosi

(A Fradi-Újpest apropóján)
Egy Újpest-klasszis, akit édesapja a 

Ferencvárosba szánt. Egy bohém 
sváb, akivel a borospohár mellett bár-
mikor el lehetett dalolni. Egy futballis-
ta, akinek házához német ellenfele öt-
ven évvel meccsük után küldött 
tisztelgô küldöttséget. Egy dózsás, aki 
–-- jobbján a késôbb felakasztott Szûcs 
Sándorral –- ülve fogadta az öltözôben 
Kádár Jánost. Egy ember, aki semmi 
pénzért nem hagyta volna el a Dunaka-
nyart.

A legendás újpesti fedezet, 
Nagymarosi Mihály özvegyénél 

jártam.
„Hova is tettem a Reményik Sán-

dor-kötetet? Ott lehet, a nagyszobában, 
az asztalon, nézze csak meg! Sajnos 
kilencvenévesen már a szemem sem a 
régi. Mennyit forgattuk ezt Misával... 
Szerettünk verselni, énekelgetni, jó 
hangja volt. Itt van a kedvence is, a 87. 
oldalon, az »Eredj, ha tudsz«. Fiatalem-
ber, volna kedve felolvasni?”

Eredj, ha tudsz...
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagy világon
Könnyebb lesz majd a sorsot horda-

nod,
Eredj...
Szállj mint a fecske, délnek,
Vagy északnak, mint a viharmadár,
Magasából a mérhetetlen égnek
Kémleld a pontot,
Hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.
Danis Margit néni elmerengve hall-

gatja a sorokat, gondolatai messze 
járnak, régi idôkben. Csendes nagyma-
rosi esték derengenek fel, amikor fér-
jével, az egykor országszerte ünnepelt 
futballistával, Nagymarosi Mihállyal 
üldögélt a tornácon, és Misa bácsi egy 
pohár bor mellett rágyújtott kedvenc 
nótájára: „Jó kedvem van, barátom, 
ezt a flaskát, ha látom...”. Vagy amikor 
az unokákkal sakkozott svájcisapká-
jában, és hiába kérlelte asszonyi szó-
val, hogy néha hagyja a gyerekeket is 
nyerni, ura szinte kikérte magának: 
„Csak így tanulják meg a játékot...” 
Felrémlenek a hajdani közös vonato-
zások Pestre, ahol Misa sietett az Új-
pest edzésére, ô pedig a csô- és szerel-

vényvállalat mûhelyébe, hogy aztán 
hetek, hónapok múlva a vasúti kocsi 
meghitt kattogása mellett lassan-las-
san fiatal szívük is hevesebb dobogás-
ra váltson.

Eredj, ha hittelen
Hiszed: a hontalanság odakünn
Nem keserûbb, mint idebenn.
Eredj, ha azt hiszed,
Hogy odakünn a világban nem ácsol
A lelkedbôl, ez érzô, élô fából
Az emlékezés új kereszteket.
Szállnak az évtizedek, és ma már 

megrökönyödve szembesül az ember 
korabeli cikkek, emlékezések közös 
tanulságával: Nagymarosi Mihályról 
valamikor a világ egyik legjobb futbal-
listájaként beszéltek! Csak aztán jött 
az Aranycsapat, Puskás, a brazilok, 
Pelé, Maradona, Ronaldo és Messi, 
a „rosszkor, rossz helyen” tündöklô 
csillag fénye pedig idôvel elhomályo-
sult. A negyvenes évek Újpestjének 
legendás fedezete, Bozsik József pél-
daképe 1919-ben született, virágkorát 
a világháború árnyékában élte, éppen 
a két világbajnoki ezüstérmes magyar 
válogatott (1938, 1954) közötti holt tér-
ben bontakozott ki --– mondhatjuk, ô a 
meg nem rendezett 1942-es és az 1946-
os vb képzeletbeli királya. Sajnos tud-
juk, ez a cím a szûk esztendôkben csak 
tizenhárom válogatottságig jutó fut-
ballista esetében semmit sem ér.

A lelked csillapuló viharának
Észrevétlen ezer új hangja támad,
Süvít, sikolt,
S az emlékezés keresztfáira
Téged feszít a honvágy és a bánat.
Eredj, ha nem hiszed.
Halála elôtt három évvel, 1999-ben, 

nyolcvanéves születésnapja alkalmá-
ból közölte a helyi újság Nagymarosi 
Mihály emlékezését, amelyben a 
nagymarosi sváb család leszármazott-
jaként, Cziszler Mihály néven szü-
letett labdarúgó mesélt a kezdetekrôl 
is: „Csepp legényként már kergettem 
a rongylabdát, késôbb a Postakertbe 
jártam a környékbeli srácokkal. Haté-
ves koromtól nagy driblizô voltam, so-
ha nem tudták elvenni tôlem a labdát. 
Megkaptam, végigcseleztem a pályát, 
és berúgtam a két tégla közé. Egy idô 
után már nem is engedtek játszani, 
mert túl jó voltam hozzájuk képest. 
Tizenkét éves lehettem, amikor a falu 
válogatottjával a nyaralók csapata el-
len mérkôztünk. Csupa nagydarab 
ember játszott körülöttem, engem egy 

kétméteres turista fogott. Mégis rúg-
tam nekik két gólt.”

Így esett hát, hogy a nyaralók által 
felfedezett tehetség a Phoebushoz ke-
rült, onnan pedig fradista édesapja 
szándéka ellenére a Ferencváros he-
lyett az Újpesthez. Döntô érv volt, 
hogy a fôvárosi csapatok közül a lila-
fehér esett a legközelebb a Dunaka-
nyarhoz. 

Hajdanában Mikes se hitte ezt,
Ki rab hazában élni nem tudott
De vállán égett az örök kereszt
S egy csillag Zágon felé mutatott.
Ha esténként a csillagok
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
Meglátogatták az itthoni árnyak,
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
A szívét kitépték.
S hegyeken, tengereken túlra hord-

ták...
Eredj, ha tudsz.
Elsô mérkôzését 23 évesen, a néme-

tek ellen játszotta a válogatottban. Az 
Üllôi úton, 1942. május 3-án gólt is 
szerzett, a találkozó kitörölhetetlen 
emléket hagyott a huszadik század leg-
jobb német csapatának választott 
1954-es válogatott csapatkapitányában, 
Fritz Walterben.

„Budapesten volt egy meccs, amelyet 
5:3-ra nyertünk meg a magyarok ellen, 
pedig már 3:1-re vezettek. Ekkor lát-
tam játékos-pályafutásom alatt a leg-
jobb futballistát. Ellenfelem volt, és én 
tátott szájjal néztem, hogy mit csinál a 
labdával. Nagymarosinak hívták, a 
mérkôzés után még autogramot is kér-
tem tôle, amit a mai napig ôrzök.”

Hihetetlen történet, de igaz: a neves 
német ellenfél csodálata késôbb is 
megmaradt, és bár ô maga már gyen-
ge volt az utazáshoz, 1995-ben (!) kö-
vetséget küldött Németországból 
Nagymarosra, hogy kedvenc riválisá-
ról fénykép- és videofelvételt készít-
tessen magának. 

Ha majd úgy látod, minden elveszett:
Inkább, semmint hordani itt a jár-

mot,
Szórd a szelekbe minden régi álmod;
Ha úgy látod, hogy minden elveszett,
Menj ôserdôkön, tengereken túlra,
Ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.
Játékosként hitvallása a következô 

volt: „Nem játszom én a közönségnek. 
Nem is futballista az, aki nem szóra-
kozik a pályán. Ha robotolni akarnék, 
favágónak mennék. Ha nem sikerül 
egy csel, akkor sem dôl össze a világ. 

Nem mindegy annak a labdának, hogy 
fogcsikorgatva rúgom el, vagy pedig 
nyugodtan, meggondoltan adom to-
vább?!”

A kor világhírû cirkuszi labdazsong-
lôre után a futball Rastellijének becéz-
ték, ô volt az, aki játékostársait ôrü-
letbe kergetve két-három cselt 
megcsinált még a gólvonalon is. Nem 
az ellenfélén, hanem a saját csapa-
táén... 

Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
Mint téli varjú száraz jegenyén.
Még nem tudom:
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De itthon maradok.
Sohasem beszélt arról, még családi 

körben sem, mi történt vele a második 
világháború során a romániai hadifo-
golytáborban. A moldvai Focsaniban 
(magyar nevén Foksányban) tartották 
fogva, és állítólag futballban szerzett 
népszerûsége valamiféle könnyebbsé-
get jelentett neki. Hogy pontosan mit, 
nem derült ki, még akkor sem, amikor 
öregkorában elevenítette fel a régmúlt 
idôket a nagymarosi Diófa borozóban 
vagy kedves bortermelô barátjánál és 
römipartnerénél, Heiningernél.

Leszek ôrlô szú az idegen fában,
Leszek az alj a felhajtott kupában,
Az idegen vérben leszek a méreg,
Miazma, láz, lappangó rút féreg,
De itthon maradok!
Nagymaros szívébe zárta kedves szü-

löttjét, aki öreg korában --– egykori 
driblikirályként! –-- szívesen járt a 
környékbeliekhez fát vágni. Zoltai 
Zsolt, a világutazó-vadász Kittenber-
ger Kálmán házának lakója lapunk-
nak felidézte Misa bácsi emlékét, aki 
az utolsó idôkig aprította udvarukban 
a tûzifát, és jó kedélyû, nyitott öreg-
úrként mindig szívesen ült le beszél-
getni egy pohár bor mellett.

Akarok lenni a halálharang,
Mely temet bár: halló fülekbe eseng
És lázít: visszavenni a mienk!
Akarok lenni a gyujtózsinór,
A kanóc része, lángralobbant vér,
Mely titkon kúszik tíz-száz évekig
Hamuban, éjben.
Míg a keservek lôporához ér
És akkor...!!
Hogy mit jelentett neki Nagymaros? 

Danis Margit néni gondolkodás nélkül 
vágja rá: „Mindent!” Soha nem hagyta 
el, hiába hívták Olaszországba, Német-
országba, Törökországba zsíros aján-
latokkal, képtelen lett volna hátat for-
dítani a Dunakanyarnak, ahol annak 
idején a Nagymarosi Katolikus Ifjú-
sági Egyletben kezdte el a futballt, és 
ahol 44 évesen, sok-sok fényes siker 
után abbahagyta. A lokálpatrióta mes-
terkélt, csúnya jelzô, ôrá egyszerûbb 
ezt mondani: Nagymarosi...

Még nem tudom:
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De addig, varjú a száraz jegenyén:
Én itthon maradok.

Csillag Péter

OTP Bank Liga, 
23. forduló:

Csere történt a második és a harma-
dik helyen a labdarúgó OTP Bank Liga 
23. fordulójában: a Ferencváros az 
Újpest elleni rangadón aratott gyôzel-
mével megelôzte az MTK-t, amely 
Dunaújvárosban csak döntetlent ért 
el.
Eredmények
Videoton  –- Szombathely 7-0 
Ferencváros ---Újpest  2-0
Dunaújváros ---MTK 0-0
Honvéd ---Diósgyôr 1-1

Paks --- Pécs 2-0 
Pápa ---Puskás 0-1
Gyôr ---Nyíregyháza 2-3 
Kecskemét --- DVSC 1-2

Kétvállra fektette a Fradi az 
Újpestet

Elôször csapott össze a Groupama 
Arénában a Ferencváros és az Újpest, 
elôb-bi megérdemelten gyôzött 2-0-ra 
a jó színvonalú mérkôzésen. Nagyobb 
szurkolás azonban a stadionon kívül 
volt. A Népligetben és Újpest fôterén 
több ezren buzdították kedvenceiket 
kivetítôn át.

Közel telt ház, több mint 21 ezer nézô 
fogadta a csapatokat. A hazaiak kezd-
tek jobban, méghozzá olyannyira, hogy 
teljesen beszorították az Újpestet, és 
bár voltak lehetôségeik, a vendégek 
átvészelték az elsô tíz percet bekapott 
gól nélkül. A késôbbiekben is az FTC 
irányított, mégis a lila-fehérek elôtt 
adódott a játékrész két legnagyobb 
helyzete, de a hazaiak válogatott kapu-
sa, Dibusz Dénes mindkétszer nagyot 
védett. A szüneti elôtti percek kie-
gyenlítettebb játékot hoztak, gól pedig 
továbbra sem született a jó iramú és 
élvezetes mérkôzésen.

A Ferencváros úgy kezdte a második 
félidôt, ahogy az elsôt, azaz nagy nyo-
mást helyezett riválisára. Az Újpest 
egy ideig állta a rohamokat Balajcza 
Szabolcs bravúrjainak is köszönhe-
tôen, de amikor Hajnal Tamás lecsa-
pott egy kipattanóra, már ô is tehetet-
len volt. Ezt követôen Dibusz a meccs 
bravúrját bemutatva hárított, majd az 
ellentámadásból eldôlt a meccs, 
ugyanis Böde Dániel lerántásáért 
Suljicot kiállította a bíró, a megítélt 
szabadrúgásból pedig a végig agilisan 
játszó Varga Roland csavart a bal 
felsô sarokba. A hátralévô idôben már 
nem változott az eredmény, a Ferenc-
város megérdemelten gyjtötte be a 
három pontot.

A derbit 21 217 nézô tekintette meg a 
helyszínen. Gyôzelmével a dobogó 
második fokára fellépô Fradi 13 mér-
kôzés óta veretlen, az Újpest hét mér-
kôzés óta nyeretlen a bajnokságban.

A kinti farkasok
A mérkôzés elôtt, illetve alatt fe-

rencvárosi ultrák tiltakoztak a klub 
vezetésének intézkedései ellen a Gro-
upama Aréna közelében, a Népliget-
ben. A rendezvényen a szervezôk sze-
rint öt-hatezer, az FTC közlése alapján 
pedig 1200-1500 szurkoló vett részt. Az 
ultrák, akik a többi között a szurkolói 
kártya, a vénaszkenner bevezetése, il-
letve a hagyományos Fradi-kabalasas 
lecserélése ellen demonstráltak, tilta-
kozásképpen a Planetárium oldalában 
felállított kivetítô falon követték nyo-
mon a mérkôzést. Mint azt a szervezô, 
a Szurkolók Személyiségi Jogok Nél-
kül csoport képviselôje az MTI-nek 
elmondta, ehhez az ultrák adták össze 
a szükséges pénzt.

Ha több ezer ember tiltakozására azt 
mondja a klubvezetés, hogy ez nem 
számít, az nagyon szomorú -– mondta a 
szervezô.

A rendezvényen megfogalmazták a 
„szurkolói kiáltványt”, vagyis a szur-
kolók követeléseit is. Többek között a 
szurkolókkal folytatott valós párbe-
széd elindítását követelték, a „fradiz-
mus” helyreállítását, a ferencvárosi 
szurkolói csoportok kriminalizálásá-
nak, kitiltásának megszüntetését, a 
biztonsági szolgálat teljes kör reform-
ját, az eredeti Fradi-induló visszaállítá-
sát, a klubmodell átalakítását és a be-
lépési lehetôségek leegyszersítését. A 
szurkolók egyebek mellett a „Kubatov, 
takarodj!” rigmust skandálták.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Devecseri Gábor,  2. Ingmar 
Bergmané, 3. A Fülöp-szigeteké, 4. A 
székesfehérvári székesegyházban, 5. 
Püthia, 6. James Monroeról, az USA 
ötödik elnökérôl, 7. Ausztráliában 8. 
Látóhatár, 9. Sepsi-szék, Kézdi-szék, és 
Orbai-szék, 10. Az Újszövetség.

E heti kérdéseink:

1.Hogy nevezik a középkori eredtû, 

önostorozó szekta tagjait?

2. Hogy nevezik az ûrhajósok védô-

öltöztét?

3. Milyen arányban van a kisfröcs-

csben a bór és szódavíz?

4. Melyik teniszsztárról neveztek el 

számítógépes vírust?

5. Ki rendezte az Annie Hall c. Oscar-

díjas filmet?

6. Hogy nevezik az Erdélyben fújó 

hideg, száraz bukószelet?

7. Melyik az az Afrikai ország ahol a 

német is hivatalos nyelv?

8. Jókai Mór melyik híres regényhô-

se élt Szentendrén?

9. Hogy mondjuk m.-rul: smirgli?

10. Melyik ország fôvárosa Dakar?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Sikerült a magyar népnek elsô helyen 

végeznie azon az európai listán, ame-
lyen aszerint állították sorba a nemze-
teket, hogy melyiknek a tagjai között 
van a legtöbb elhízott ember. A kövér-
ség globális probléma, érinti a világ 
jólétben élô felét, ugyanakkor jelzôje a 
társadalmi problémáknak is: minél 
szegényebbek az emberek, annál silá-
nyabb dolgokat esznek, és ettôl egyre 
kövérebbek.

Kis túlzással kijelenthetjük, az, hogy 
ki mekkora darab, kevésbé függ attól, 
mennyit eszik, sokkal inkább attól, mit 
és hogyan. Ma már egyértelmûen ki-
mutatható az összefüggés a szegény-
ség és a kövérség között, noha ez a 
történelem folyamán pontosan fordít-
va volt. Érdemes eloszlatni egy tévhi-
tet, amellyel a hurkás nôk szokták 
nyugtatni magukat, nevezetesen: ré-
gen a kövérség volt a divat, és a fér-
fiaknak a kövér nôk tetszenek. Való-
ban volt néhány nagy hatású barokk 
festô, akinek ez tetszett, de se elôttük, 
se utánuk nem festettek debellákat, 
épp ellenkezôleg, gondoljunk csak az 
antik szobrokra, Botticellire vagy a 
légies viktoriánus ideálra!

Már csak azért sem lehetett akkori-
ban mindenki kifakadóan gömbölyded, 
mert a lakosság túlnyomó többsége 
földmûvelésbôl élt, keveset evett, és 
sokat dolgozott, a többiek pedig igye-
keztek beleférni a fûzôikbe. A minôsé-
gi éhezés –-- amikor nem az étel 
mennyisége, hanem a tápértéke nem 
elegendô –-- persze régen is létezett. 
Bethlen Gábor lakomáiról például 
meglehetôsen sok feljegyzés megma-
radt, s ezekbôl tudjuk, hogy szinte 
csak húst evett hússal. Nem is csoda, 
hogy negyvenes évei végén vízkórság-
ban hunyt el, ami vélhetôen azt jelenti, 
hogy veséi felmondták a szolgálatot 
ennyi fehérjével szemben.
A magyarok kigömbölyödése
A huszadik század az emberiség ki-

gömbölyödésének évszázada. Az angol 
nôk derékbôsége ebben az idôszakban 
14 centivel nôtt meg, Magyarországon 
pedig már a hatvanas években növelni 
kellett a Vörös Október Ruhagyár 
konfekcióméreteit, mert az elvtársak 

és elvtársnôk egyre nagyobb darabok 
lettek. Akkoriban még egyértelmûen 
az okozta ezt a jelenséget, hogy az em-
berek hirtelen többet és jobbat ettek, 
de kevesebbet mozogtak. Ez most is 
igaz, azzal a kitétellel, hogy többet 
eszünk, de nem jobbat.

Kétezer-tizennégyes adatokra alapo-
zott MTI-hír, hogy „a WHO elhízást 
érintô statisztikája szerint az egész 
Európai Unióban hazánk vezeti to-
ronymagasan a listát. A 18 évesnél 
idôsebb, 30-as BMI indexnél maga-
sabb, elhízott népesség aránya az EU 
27 tagországának viszonylatában átla-
gosan 16,6 százalék. Magyarország 
ehhez képest 28,5 százalékos arányt 
mutat, azaz hazánkban minden negye-
dik felnôtt a túlsúlyos állapotot is felül-
múlva elhízott egészségügyi kategóri-
ába tartozik. A 20 százalékos bûvös 
határon felül csupán Csehország, Lux-
emburg, Málta, Írország és Nagy-
Britannia szerepel hazánk mellett, de 
még ez utóbbi is 2,4 százalékkal keve-
sebb túlsúlyos népességi arányt tud-
hat magáénak.”
A nôk lekörözik a férfiakat
A testtömegindex (BMI) a testma-

gasság és a testsúly segítségével szá-
molható ki -– az interneten számos 
ilyen kalkulátor található –-, bár tud-
juk, hogy a magas emberek rovására 
kicsit csal a számolás, a nôk és a férfi-
ak elhízása sem teljesen egyforma. A 
statisztikák egész Európában azt mu-
tatják, hogy a férfiak között a túlsúly, 
vagyis a 25 fölötti BMI index (például 
175 centiméter magas, 90 kilós férfi) a 
gyakoribb, míg a nôk között sajnos az 
elhízás (például 170 centiméter magas, 
90 kilós nô) fordul elô gyakrabban. 
Nemcsak a BMI index mond el sokat, 
hanem a hastérfogat mérete is. Né-
hány éve egészen döbbenetes ered-
mény született, amikor a Magyar 
Kardiológusok Társasága, a Magyar 
Diabetes Társaság, a Magyar Athe-
rosclerosis Társaság, a Magyar Hy-
pertonia Társaság és egy nagy gyógy-
szergyár közösen indított egy 
„egészségvonat” elnevezésû országjá-
ró szûrésprogramot. Azt találták 
ugyanis, hogy minden egyes felkere-
sett városban a nôknek több mint a fe-
le a kritikus határ, vagyis 88 centimé-
ter feletti haskörfogattal bírt, míg 
csak minden harmadik férfi volt hasi 
elhízott. A férfiak 45 éves koruk után 
kezdenek pocakosodni, és az ötvenes 
éveikre lesznek igazán elpuhultak, 
míg a nôk egy része már a negyvenes 
évei elején elkezdi elhagyni magát, és 
súlyban lekörözi a férjét. Ismert jelen-

ség, hogy a stabil párkapcsolat növeli 
a zsírpárnákat.

Több vizsgálatban kimutatták a nemi 
különbségeket az elhízás és az életmi-
nôség kapcsolatában: az obesitas (há-
jasság) jobban csökkenti a nôk élet-
minôségét, mint a férfiakét. A teljes 
képhez persze hozzátartozik az is, 
hogy az edzôtermek fiatal férfiakkal 
és a szociológusok által pumának elne-
vezett, új típusú, bombasztikus és az 
öregedést hírbôl sem ismerô közép-
korú nôkkel vannak tele, akik csak 
egészséges dolgokat esznek, de ehhez 
közép- vagy felsô középosztálybelinek 
kell lenni. Nemcsak azért, mert a jó 
minôségû étel drága, hanem azért is, 
mert az egészséges táplálkozás és a 
rendszeres testmozgás ma már tuda-
tosság kérdése.
Ökör, tojás, gyümölcs a szegények-

nek
Illyés Gyula Puszták népe címû 

könyve az emberi nyomorúság és 
kiszolgáltatottság dokumentuma, ám 
mai szemmel nézve az akkori legsze-
gényebbek is több értékes tápanyag-
hoz jutottak, mint a mai mélysze-
gények. Jobb években a földeken 
dolgozók másnap-harmadnap ökröket 
vágtak, a nôk vásárba jártak, tojást, 
csirkét, zsírt árultak még a gazdasági 
válság idején is, mikor szegényes le-
ves vagy (teljes kiôrlésû, barna) ke-
nyér volt az ebéd, hús pedig ritkán ke-
rült az asztalra. Tésztát ettek vagy 
zöldségeket, vacsorára (könnyû) le-
vest. Viszont napközben a gyerekek, 
ha éhesek voltak, gyümölcsöt és erdei 
gombát kaptak, vagy szuperegészséges 
cukorrépalevet ittak.

Ma viszont a KSH adatai szerint Ma-
gyarországon a táplálék negyven szá-
zalékát a fehérjefogyasztás teszi ki, 
ennek rovására évek óta folyamatosan 
csökken a tányérokra kerülô növények 
aránya, viszont drámaian nô a szeszes-
ital-fogyasztás. Fejenként évi nyolc-
van kilogramm lisztet és majdnem 
ugyanennyi krumplit eszünk, többet, 
mint nyers gyümölcsöt, amelybôl csak 
hatvan és hetven kiló között fogyaszt a 
magyar. A bevitt zsiradékok negyven 
százaléka –- évi 15 kiló -– állati eredetû. 
A magyar családoknál leggyakrabban 
csirkehús kerül az asztalra, a gulyás-
leves és a halászlé hazájában marhából 
és halból évente csak három-négy ki-
lót eszünk meg, és e mellé befalunk 
vagy 220 tojást és másfél mázsa tejter-
méket. Szerencsére a nettó cukor-
fogyasztás az évezred eleji közel húsz 
kilóról lassan inkább tíz kilóra mérsék-
lôdött, de még ez is sok.   (Folytatjuk)!

Azt mondják, elmebajban szenve-
dek... De én nem szenvedek, élvezem 
minden percét...

* * *
A munkahely olyan, mint a sakk. Ha 

alacsonyabb beosztásban vagy, akkor 
csupa paraszt vesz körül és járhatsz 
gyalog.

De ha elôléptetnek, akkor egybôl 
mindenki téged akar leütni.

* * *
Vagy sokat keresel, vagy sokáig!

* * *
Olyan nincs, hogy valami nem sör-

nyitó!
* * *

Alkoholista az, aki annyit iszik, mint 
mi, csak ellenszenves.

* * *
Mindig a fônök végzi a feladat 

oroszlánrészét: üvölt.
* * *

Attól, hogy valakit nem értenek meg, 
még nem mûvész!

* * *
Amibôl lekvárt lehet fôzni, abból 

pálinkát is.
* * *

Az emberi hülyeségnek csak alsó 
határa van.

* * *
A processzorok füsttel mûködnek. 

Ha kijön belôlük a füst, nem mûködnek 
tovább.

* * *
A munka azoknak való, akik nem 

tudnak horgászni.
* * *

Az áram alatt lévô alkatrész ugyan-
úgy néz ki, mint amelyik nincs áram 
alatt. Csak más a fogása...

* * *
Azért van a vonaton két mozdony-

vezetô, mert ott akkora a zaj, hogy egy 
ember el se tudná viselni!

* * *
Az élet attól szép, hogy bármi meg-

történhet. És attól szar, hogy meg is 
történik.

* * *
A szerelem egy hosszú, édes álom. A 

házasság az ébresztôóra.
* * *

Ha olajos lesz a kezed, akkor elkezd 
viszketni az orrod.

* * *
Az alkohol öl, butít és a gyomromba 

döntöm.
* * *

Úriember az, aki ígéretéhez híven 
megmutatja a bélyeggyûjteményét.

* * *
Optimista az, aki azt hiszi, hogy a légy 

a szobában a kijáratot keresi.
* * *

A törhetetlen játékok legfôbb haszna, 
hogy ezekkel kiválóan össze lehet 
törni minden mást.

* * *
Az élet elôttem áll, és nem látok tôle 

semmit.
* * *

Statisztikailag bizonyított: a válások 
100%-a házassággal kezdôdik.

* * *
A stressz az, amikor üvöltve ébredsz 

fel, aztán rájössz, hogy nem is aludtál.
* * *

A mi irodánkban mindenki örömet 
okoz nekünk. Egyesek azzal, hogy be-
jönnek, mások azzal, hogy kimennek.

* * *
Mózes azt mondta minden az Istentôl 

függ
Salamon szerint minden a fejtôl
Krisztus szerint minden a szívtôl
Marx szerint minden a gyomortól
Freud szerint minden a szextôl
Einstein szerint minden a relativitás-

Súlyponti kérdés
tól

....ahány zsidó, annyi vélemény.
* * *

--- Ne feledje, Kovács úr, az alkohol 
az Ön legnagyobb ellensége!

--- Semmi baj, doktor úr --- mondja 
Kovács --- én nem vagyok gyáva 
ember.

* * *
Az állatorvos lebetegszik, és elmegy 

a háziorvosához.
--- Mi a panasza? --- kérdezi a doki.
--- Nézze, én állatorvos vagyok. Én 

úgy gyógyítom a betegeimet, hogy 
nem kérdezek tôlük semmit, hiszen ôk 
nem tudnak válaszolni. Maga erre 
nem képes?

--- Dehogynem --- válaszolja az orvos 
kis gondolkodás után. Szó nélkül meg-
vizsgálja az állatorvost, majd átad 
neki egy receptet.

--- Tessék, ezt váltsa be!
--- És ez hatni fog?
--- Persze. Ha mégsem, akkor leg-

feljebb elaltatom...
* * *

Megbetegszik a férj. Feleségével el-
megy az orvoshoz. Az orvos megvizs-
gálja, majd behívja a feleséget egy 
négyszemközti beszélgetésre.

--- Asszonyom, a férjének megártott a 
stressz. Segítenie kell neki.

--- Hogyan segíthetek?
--- Elôször is a táplálkozás: minden 

reggel fôzzön zsírmentes ételt, ebédre 
húst, vacsorára sok gyümölcsöt. Aztán 
a pihenés: ne veszekedjenvele, ne 
kritizálja. Lehetôleg sok meccset né-
zessen vele. Fontos a sok szex is. Ne 
szóljon neki errôl a beszélgetésrôl, 
mert ez tovább rontaná a helyzetét. Ha 
ezt a következô pár hónapban betartja, 
a férje meggyógyul, ellenkezô esetben 
sajnos meghal.

Visszamegy a feleség. Férje megkér-
dezi:

--- Na, mit mondott a doki?
--- Azt, hogy meg fogsz halni!

* * *
Nem értettem mint mondott a doktor 

úr, elmehetek, vagy elmebeteg? 
* * *

--- Julika, ahányszor mosolyogni lá-
tom, mindig arra gondolok, szívesen 
felvinném magamhoz.

--- Pista, maga ekkora nôcsábász?
--- Nem, fogorvos vagyok.

* * *
A páciens hálákodva rázza az orvos 

kezét:
--- Doktor úr, köszönöm! Nem akarom 

pénzzel megsérteni, de megígérhetem, 
a végrendeletemben mindent Önre 
hagyok majd!

Erre az orvos:
--- Ó, nagyon köszönöm! Viszont ké-

rem vissza a receptet, amit adtam. 
Szeretnék egy kicsit módosítani raj-
ta...

* * *
--- Szóval maga ezzel a lábtöréssel 

elment egy csontkovácshoz. Na és mi-
lyen badarságot mondott magának?

--- Azt, hogy jöjjek el magához, doktor 
úr.

* * *
--- Doktor úr, csak azért kerestem fel 

ismét, hogy ôszinte köszönetemet fe-
jezzem ki önnek.

--- Ne haragudjon, de nem emlékszem. 
Ön páciens vagy örökös?:)

* * *
--- Doktor úr, olyan sokáig tartott a 

mûtétem, hogy magának szakálla 
nôtt?

--- Doktor? Én Szent Péter vagyok!



00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:10 Himnusz  
00:15 Család-barát  
01:55 Hazajáró: Bucses-
hegység- Emléktúra az 
ezeréves határon
02:25 Ízőrzők 
02:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 7. rész: A 
csatlós. Magyar tévéfilm-
sorozat   
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül - Női talk-
show Mitől féltékeny a 
férfi?
04:50 Hagyaték Falu a ná-
dasban, vízivilágunk emlé-
kezete
05:15 Szerelmes földrajz 
„Vétessék ki szóló szí-
vem…” - Szvorák Katalin. 
Ismeretterjesztő magazin  
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:10 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat 12/8.: A 
karaktergyilkos 2012
10:05 Angol nyelvű hírek 
10:15 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Kárpát expressz  
11:25 Ízőrzők  Gyenesdiás 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina  Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 Híradó   
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Református istentisz-
telet, Köröstárkány 
16:15 Élő örökség 
16:40  A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL. A 
béke ára - a dél-tiroli auto-
nómia. 
17:35 Határtalanul magyar  
A számontartottak. Művé-
szeti, tudományos maga-
zinműsor
18:05 Szerelmes földrajz 
Ifjúságom láthatatlan vilá-
ga - Belvárosi csavargások 
- Bene Gábor 
18:35 Száműzött magyar 
irodalom Wass Albert 2.  
19:05 Hazajáró  Fertőtáj - 
Tavasz a tónál 
19:35 Öt kontinens  
20:05 Hogy volt?!  
21:00 Híradó   
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül 
23:15 Kárpát expressz    
 23:40 Tálentum  Raksányi 
Gellért. Mi voltál előző éle-
tedben? Raksányi Gellért e- 
setében a válasz egyértelmű. 
Ráadásul legszívesebben 
mindig valamiféle kedves-
morgós rajzfilmfigurának 
látnánk, ha egy csöpögős vi-
lágból gyakran harapós mo-
dora ki nem józanítana. Ku-
tyu, mint általában az ellen-
tétek emberei nem leegysze-
rűsíthető: egyszerre vad és 
kenyérre kenhető, szabadsá-
gát mindenáron megőrző és 
behódoló, komédiás és drá-
mai hős. Ösztönös és kép-
zett színész, akinek ahhoz, 
hogy a történelem egyik leg-
könyörtelenebb évszázadát 
túlélje, és még önmagát is 
„megcsinálja”, minden ku-
tyatulajdonságra szüksége 
volt. A kutyuságot fejlesztet-
te tökélyre, a kutyuság mű-
vésze lett.
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00:10 Angol nyelvű hírek 
00:20 Himnusz   
00:25 Család-barát
01:55 Hazajáró Középső-
Ipoly-völgy - Balassagyar-
mattól Ipolyságig 1. 
02:20 Ízőrzők 57/43. 
Gyenesdiás. 
02:50 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE, 8. rész: A 
karaktergyilkos 2012
03:45 Angol nyelvű hírek
03:55 Ridikül  
04:50 Hagyaték Magya-
roknál is magyarabbak a 
kunok 
05:15 Szerelmes földrajz 
Andrea „szigetei” /Gyar-
mati Andrea/ 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat  12/9.: 
Kísért a múlt 2012
10:10 Angol nyelvű hírek 
10:25 Szabadság tér ́ 89  
11:10 Minden tudás    
11:30 Ízőrzők (Ízőrzők, 
2012)  Hévíz 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Srpski ekran  Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 Híradó  
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Református ifjúsági 
műsor  
15:25 Evangélikus ifjúsági 
műsor 
15:35 Metodista ifjúsági 
műsor  
15:45 A sokszínű vallás  
16:00 Útravaló  
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Hősök aranygárdája 
Magyar dokumentumfilm  
17:10 Határtalanul magyar 
Aki kimondja... - Tőkés 
László "A romániai 1989-
es fordulat kulcsfigurája, har-
cosa és hőse, Tőkés László." 
Ez egy olyan mondat, a- 
mely megkérdőjelezhetet-
len, bár sokan évtizedek óta 
azon dogoznak, hogy elvit-
assák szerepét a rendszervál-
tásban. Túlélő titkosszolgák, 
átörökített hatalomszolgák 
és vagyonkezelők érdeke, 
hogy elhallgattassák azt az 
embert, akit a Ceausescu 
titkosszolgálata is elhallgat-
tatni akarta. Filmünk bemu-
tat egy jelenkori harcost, egy 
XXI. századi hőst, aki a 
mindenkori jelenben szeret-
né a közösségét, az erdélyi 
magyarságot szolgálni. Ba-
rátok, munkatársak és roko-
nok szemén keresztül ismer-
jük meg a 2012-ben 60. szü-
letésnapját ünneplő Tőkés 
Lászlót.
17:45 Férfi kosárlabda rá-
játszás negyeddöntő  Élő 
közvetítés   
20:00 Hogy volt?!  Szulák 
Andrea felvételeiből
21:00 Híradó    
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:20 Ridikül   
23:15 Minden tudás    
23:40 Tálentum Foltin 
Jolán Foltin Jolán, a 
Kossuth-díjas koreográfus 
és táncpedagógus. 

00:10 Angol nyelvű hírek 
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát  
01:40 Hazajáró  Keresz-
tény-havas - Brassótól a 
Tömösi-szorosig 
02:10 Ízőrzők Dunavecse 
02:45 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat 12/10.: 
A sápadt Madonna 2012
03:35 Angol nyelvű hírek  
03:50 Ridikül  
04:40 Hagyaték Lelket épí-
tő hagyaték - A magyar 
népmese 
05:15 Szerelmes földrajz 
Csenddé lett…(„Ilonka”)  
- Jung Zseni 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát  
09:05 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat 12/11.: 
Patthelyzet 2012
10:00 Angol nyelvű hírek   
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Élő egyház   
11:25 Ízőrzők  Öskü 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Rondó (26́ ) 
12:30 Kvartett.A Visegrádi 
Négyek országainak közös 
magazinműsorában lengyel, 
cseh, szlovák és magyar tá-
jakra látogatunk, hogy feltér-
képezzük a hasonlóságokat 
és az eltéréseket, s így a tér-
ségben élő embereket köze-
lebb hozzuk egymáshoz.
13:00 Híradó    
13:15 Kívánságkosár   
'15:05 Nótacsokor (2003)  
Bangó Margit, Kovács A- 
pollónia, id. Sánta Ferenc, 
ifj. Sánta Ferenc és zenekara
15:30 Biblia és irodalom 
15:45 A sokszínű vallás 
16:05 Így szól az Úr!  
16:10 Engedjétek hozzám  
16:30 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL. 
Hivatal (2014)  Magyar 
film. Rendezte: Nagy Vik-
tor Oszkár. Szereplők: Fig-
nár Anna (Anna),  Batka 
Zoltán, Herczenik Anna 
(Ágnes) Anna a Bevándor-
lási Hivatalban kezd el dol-
gozni. A fiatal és érzékeny 
lány nehéz munkát kap, a 
hazánkban letelepedni aka-
ró különböző nációjú és 
élethelyzetű emberekkel 
kell személyes kontaktust 
tartani, ügyes-bajos dolgai-
kat intézni. 
17:25 Határtalanul magyar 
(2012)  Európa, magyarul 
- A Collegium Hungari-
cum Berlin titkai 
17:55 Szerelmes földrajz 
Székelyföldi gyökerek -  
Gergely István Tiszti 
18:30 Száműzött magyar 
irodalom: Reményik 
Sándor 
19:00 Hazajáró (2012)  
Gömör-tornai-karszt 1. - 
Alsó-hegytől Felső-hegyig 
19:40 Erdélyi történetek  
20:10 Szenes Iván írta 
21:00 Híradó   
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik...  
60/20.: Hódmezővásárhely 
és környéke 2013
22:25 Ridikül   
23:15 Élő egyház   
23:40 Tálentum Molnár 
Edit fotóművész. 

00:05 Angol nyelvű hírek   
00:20 Himnusz   
00:20 Család-barát   
01:40 Hazajáró: Nagykő-
havas - A hétfalusi csángók 
bércein 
02:10 Ízőrzők: Öskü 
02:40 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat 12/11. 
Patthelyzet 2012
03:35 Angol nyelvű hírek   
03:45 Ridikül   
04:40 Hagyaték: Fogyó 
legelőkön a magyar pász-
tor. Népmesék és vicces, 
pajzán anekdoták főszerep-
lői, pandúrokat móresre 
tanító népi hősök. A hagyo-
mányos falusi társadalom 
perifériáján élve a pászto-
rok őrzőivé váltak a leg-
ősibb magyar népdalkincs-
nek és népviseletnek, ép-
pen úgy, mint a Szent Ist-
ván előtti hitvilág maradvá-
nyainak.
05:15 Szerelmes földrajz 
Bizalmas jelentés Kolozs-
várról - Nagy Elek. Nagy 
Elek építész, közgazdász, 
nagyvállalkozó, mecénás – 
Méhes György Kossuth-
díjas erdélyi magyar író fia 
– szülővárosát, Kolozsvárt 
választotta szerelmes 
földrajzának színteréül. 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát  ;
09:15 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat 12/12.: 
Egy fotós élete 2012
10:05 Angol nyelvű hírek   
10:20 Szabadság tér ́ 89 
11:05 Profit7  
11:25 Ízőrzők Erzsébet. 
Erzsébet község Baranya 
megyében, a Pécsváradi 
kistérségben, Pécstől 18 
km-re keletre található. 
12:00 Déli harangszó   
12:00 P ámende   
12:30 Hazajáró   
13:00 Híradó    
13:15 Kívánságkosár    
15:20 Katolikus Krónika   
15:45 Új nemzedék  
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL:  
Két székely (2014) 
Magyar dokumentumfilm   
17:10 Határtalanul ma-
gyar Összenő, ami össze-
tartozik... Két ország, egy 
város! 
17:40 Férfi Kosárlabda 
negyeddöntő 4. Mérkőzés. 
Élő közvetítés
20:00 Egy nyári kaland 
(2014)  6/1.: Beköltözés. 
Magyar tévéfilmsorozat 
21:00 Híradó   
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik...  
Málna, rebarbara 2013
22:20 Ridikül - Női 
talkshow Megvalósult 
álmok 2013
23:10 Profit7    
23:30 Tálentum (2004)  
Gulyás Dénes. Gulyás 
Dénes életében a Cantata 
profana, a Psalmus 
hungaricus és a Mozart-
szerepek jelentették a 
pálya első évtizedét. 30 
évesen Párizs, a Met, a 
Covent Garden 
színpadain énekelt és 
természetesen itthon, az 
operában, a rádióban, a 
televízióban, a 
koncerttermekben. 

00:00 Angol nyelvű hírek   
00:10 Himnusz   
00:15 Család-barát   
01:50 Hazajáró:  Zoboralja 
02:15 Ízőrzők 57/47. 
Erzsébet 
02:50 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat 12/12.: 
Egy fotós élete 2012
03:40 Angol nyelvű hírek  
03:55 Ridikül - Női talk-
show  
04:40 Hagyaték "Mögöt-
ted a törvény - előtted is az 
legyen!" - a  csendőrség . 
05:10 Szerelmes földrajz 
Még vannak vidékek… 
Csíky Boldizsár „szerel-
mes földrajza” Marosvá-
sárhely, a szülőváros és 
annak környéke. 
05:40 Fábry  
06:50 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora: 
KÉMNŐK JOSEPH 
GOEBBELS KÖRÜL 
2014
07:25 Család-barát  
09:00 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat 
09:55 Angol nyelvű hírek  
10:05 Hogy volt?!  
11:00 Itthon vagy!    
11:25 Ízőrzők  Olaszfalu. 
Olaszfalu 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Nótacsokor: Elszállt-
ak a fecskék... (Nógrádi 
Tóth István, Csala Judit, 
Bokor János, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara) 
12:35 Nótacsokor: Kosáry 
Judit, Deák Mihály, Mor-
vay Pálma, Lente Lajos, 
Déki Lakatos Sándor 
13:00 Híradó   
13:15 Aranymetszés   
14:10 Cafe Moszkva 
(Csak egy éjszakára) 1935 
Magyar film. Rendezte: 
Székely István. Szereplők: 
Csortos Gyula (Szuharov 
tábornok), Tőkés Anna 
(Verjusa, a felesége), Kiss 
Ferenc (Baklusin szárnyse-
géd), Vértess Lajos(Szilágyi 
főhadnagy), Juhász József, 
Keleti László, Kiss Manyi, 
Mály Gerő, Somogyi Nusi, 
Tímár József
16:05 Novum. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
16:35 Csodabogár   
17:00 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
: Csikósok robogón és 
lóháton. Magyar doku-
mentumfilm   
17:55 Szabadság tér ́ 89   
18:40 Van képünk hozzá  
19:35 Hazajáró: Káposzta-
falvi karszt  
20:05 Régimódi történet 
6/2.: Magyar tévéfilmsoro-
zat. Rendezte: Bereményi 
Géza. Szereplők: Gubás 
Gabi (fiatal Mari), Nagy Er-
vin (Jablonczay), Eperjes Ká-
roly (Anzelm), Derzsi János 
(Imre), Szirtes Ági (Klári), 
Koncz Gábor (Estebán), Eg-
ri Márta (Jozefa), Dengyel 
Iván (György), Kerekes Jó-
zsef, Kiss Jenő, Nagy Ervin 
(Jablonczy), Tóth Anita, Zöld 
Csaba, Kálloy Molnár Péter.
21:00 Híradó    
21:25 Gasztroangyal - 
22:25 Ridikül - Női talk-
show 
23:10 Itthon vagy! 
23:35 kult.hu  

00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Himnusz   
00:20 Család-barát   
01:40 Magyar elsőkAz 
első magyar csillagvizs-
gáló 2005
02:00 Hazajáró: Fogarasi-
havasok 
02:25 Ízőrzők 57/48.: 
Olaszfalu 
03:00 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat (2012)   
03:50 Angol nyelvű hírek 
04:05 Ridikül - Női talk-
show Nem csak a húszé-
veseké a világ 2013
04:50 Hagyaté. Gyógyító 
hagyaték - a népi gyógyá-
szat . Egy virágos rét, egy 
festői tisztás, vagy egy 
csöndes erdő számunkra 
kirándulóhely, ahová elvo-
nulhatunk a világ zajos ro-
hanása elől. Eleink számá-
ra azonban patika volt.
05:20 Élő örökség 
05:50 Muzsikál a mozi  
07:00 Hagyaték   
07:30 Család-barát 
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 14. rész: A széf 2013
09:55 Angol nyelvű hírek  
10:10 Önök kérték 
11:05 Rúzs és selyem   
11:30 Ízőrzők 57/49.: 
Tényő 
12:00 Déli harangszó  
12:05 Nótacsokor (2001)  
Pataki István, Puka Károly 
és zenekara 
12:25 Nótacsokor (1998) 
Várjatok még, őszirózsák... 
- Herr Olivér, B. Tóth 
Magda, Molnár László, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara 
13:00 Híradó   
13:10 Szabadság tér ́ 89  
Az Szabadság tér ’89 című 
műsor egy éven át hétről 
hétre arra vállalkozik, hogy 
újra kinyissa 1989, azaz a 
rendszerváltoztatás negyed 
századdal ezelőtti aktáit. 
Napilapokat, híradó rész-
leteket, titkos dokumentu-
mokat kutatva Rákay 
Philip neves történészek, 
művészek, politikusok 
bevonásával segít megér-
teni a közelmúlt történel-
mét. A sorozat bemutatja, 
mi történt 1989-ben, s mi-
lyen út vezetett az első sza-
bad választásokig. 1989 
óta egy új nemzedék szüle-
tett és nőtt fel. A mai 25 
éveseknek tudniuk kell a 
„rendszerváltás” és a 
„rendszerváltoztatás” 
közötti különbségről is.
13:55 Szenes Iván írta 
 14:40 Amire a világ tán-
colt: Örökzöld dallamok - 
A húszas évek 
15:35 Hétköznapi kifutó   
16:15 Labdarúgó-mérkő-
zés - OTP Bank Liga  Új-
pest FC - Győri ETO FC.  
Élő közvetítés Győrből
18:55 Térkép  
19:25 Öt kontinens   
19:55 Balázs Fecó koncert 
2013 - Hazafelé  
20:50 Ybl 200  Régi képvi-
selőház 2013 
21:00 Híradó    
21:25 Gasztroangyal 
22:25 Ridikül - Női talk-
show Kapunyitási pánik
23:10 Rúzs és selyem  
23:35 HUNGARORING  

00:05 Angol nyelvű hírek
00:20 Himnusz  
00:20 Család-barát  
01:50 Hazajáró  Középső-
Ipoly-völgy - Balassagyar-
mattól Ipolyságig 2.a 
Tömösi-szorosig  
02:20 Ízőrzők Hévíz 
02:50 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat , 9. rész: 
Kísért a múlt 2012
03:45 Angol nyelvű híre
03:55 Ridikül  
04:50 Hagyaték Palatáblá-
tól a Nobel-díjig - a régi 
magyar iskola Skanzenban 
vagy iskolamúzeumban 
járva hajlamosak vagyunk 
udvarias, de lesajnáló mo-
sollyal végigtekinteni az 
apró kis osztálytermeken, a 
palatáblákon, vagy a go-
lyós számológépen. A ma-
napság előszeretettel lesaj-
nált régi magyar iskola sze-
rényebb körülményeket 
biztosított, de szellemi, lel-
ki otthona tudott lenni a ta-
nárnak és a tanulónak is. A 
tanyasi iskolák padjaiból 
világhírű, Nobel-díjas tudó-
sok sora került ki.
05:15 Szerelmes földrajz 
Emlék - várak - In memo-
riam S.I. /Sunyovszky 
Sylvia/  
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát   
09:15 Hacktion - Magyar 
akciófilm-sorozat  12/10.: 
A sápadt Madonna 2012
10:10 Angol nyelvű hírek   
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Magyar gazda   
11:25 Ízőrzők  Dunavecse 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru Ro-
mán nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 Híradó   
13:15 Kívánságkosár   
15:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
15:45 Isten kezében  
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Lendületben 2/1 
16:40 Lendületben 2/2.:  
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat sorozat  
17:10 Határtalanul magyar 
(2012)  Magyar Amerika, 
A Vasvári-gyűjtemény 
17:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2001)  
Bibó István 
18:00 Szerelmes földrajz 
Szabó Zoltán emlékére 
18:55 Száműzött magyar 
irodalom Áprily Lajos 
19:30 Hazajáró Kis-Kár-
pátok - A nyugati gyepű 
őre 
20:00 Önök kérték   
21:00 Híradó     
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik...
Régi ételek új köntösben 
22:25 Ridikül   
23:20 Magyar gazda    
23:40 Tálentum Szebeni 
András fotóművész. Az ő 
életútjával, portréfotóival, 
mesterségeket, szűkebb és 
tágabb környezetünket be-
mutató képeivel, fotóriport-
jaival ismerkedhetünk meg 
a műsorban.

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

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

Azt mondják, hogy a 20 éveseké a 

világ. Én is úgy gondolom, mert 83 

ÉVES ELVÁLT ember vagyok de úgy 

szeretnék élni, mint egy 20 éves. Csak 

az a baj, hogy engem nem vár haza 

senki, magam élek. Pedig úgy 

szeretnék olyan 75-80 év körüli társat-

feleséget találni, aki már rájött, hogy 

nincs értelme magányosan élni. Én 

egészséges vagyok, szeretek sokat 

sétálni, autózni, filmet nézni. 167 cm. 

magas, és 72 kg. vagyok. Már 25 éve 

állami lakásban élek, Burwood-hoz 

közel Sydneyben. Szabadkáról való 

vagyok. Telefonom: (02) 9797-7746

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 


