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mindeddig akadályozták a Petôfi-ügy genetikai vizsgálatokkal is alátámasz-
tott lezárását. A kínai Igazságügyi Azonosító Központ Tudományos és Tech-
nológiai Kutatintézetének képviseletében megjelent szakértôk kínaiul és 
magyarul ismertették az általuk lefolytatott DNS-vizsgálat eredményét. A 
MEGAMORV-Petôfi Bizottság 2014. szeptember 2-án juttatott el  hozzájuk 
egy lábszárcsontot, a Barguzinban feltárt csontváz részét, valamint 2 ma élô 
Petôfi-rokon közjegyzô elôtt vett vérmintáját. A jelentés szerint a csontmin-
ták mindkét vérmintával való összehasonlítása elérte a 99,2-99,9 %-os 
hasonlóságot. MVSZ Sajtószolgálat

Majdnem kötél...
Hóman Bálintot pénteken felmentette a bíróság, a Népszabadság viszont 

most keményen elítélte.
Pontosabban újra elítélte, jól érzékelhetôen abban a szellemben, ahogy 

ítélkezett fölötte 1946-ban a népbíróság.
Akkor egyébként úgy tûnt, hogy felakasztják. Különben Hóman Bálint bû-

neit mindannyian ismerjük, miként „közepes erôsségû” német orientációját is. 
Ez nem a rendszer, azaz a nácizmus iránti rajongását jelentette, hanem bizonyos 
reálpolitikai összefüggések és konstellációk tudomásulvételét. Ezzel nem volt 
egyedül a magyar politikai életben, tehát nem ezért akarták felkötni... És nem is 
a Szovjetunió elleni hadüzenet megszavazásáért, amely nem is volt hadüzenet 
valójában, hiszen Magyarország bejelentette, hogy hadban állónak tekinti 
magát. Nem akarjuk itt most megoldani a kassai bombázás titkait, de akkor a 
magyar politikai és katonai vezetés olyan információkat kapott a támadást 
követô helyszíni szemlék és gyors vizsgálatok alapján, hogy szovjet gépek bom-
bázták Kassát. Erre jött a hadban állás bejelentése... Hóman valószínûleg hozzá 
sem tudott szólni a katonai kérdésekhez, a bombák gyártásához és a repülôgépek 
konstrukciójához, ahhoz meg pláne nem, hogy vajon összetéveszthette-e egy 
esetleges szovjet kötelék a magasból Kassát és Eperjest. Mert az új kutatások 
szerint a szlovák kézen maradt Eperjest és az ott lévô német híradós állomást 
akarta támadni, tekintettel arra, hogy a szlovák kontingens már kint volt a 
keleti fronton, természetesen a németek oldalán. Errôl mostanában keveset 
hallani...

Hát igen, Hóman Bálint a nyilas hatalomváltás után megtartotta nemzetgyû-
lési képviselôségét, és a Dunántúlra is kísérte a plénumot. Ott részt is vett egy 
soproni gyûlésén. Egyesek szerint pont azon, amelyre valamilyen sértettség 
okán pont a nyilas képviselôk nem mentek el. Egyébként Hóman összesen 
kétszer szólalt fel a nemzetgyûlésben, és mindkét esetben pozitív módon, hisz 
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Március 27
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Hajnalka nevû kedves olva-sóinkat.

Hajnalka: A XIX. század elsô felé-

ben alakították ki a hajnal szó kicsi-

nyítôképzôs alkalmazásával.

Köszönthetjük még, Csák. Guidó, 
Mór, Ágoston, Archibald, Nikodé-
musz, Rudolf, Rupert nevû bará-

tainkat.

Március 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gedeon, Johanna nevû kedves olvasó-

inkat.

Gedeon: héber eredetû, jelentése 

harcos, vágó, romboló.

Johanna: a János férfinév latinos, 

nôi megfelelôje.

Köszönthetjük még: Gida, Janina, 
Hanna, Szixtusz nevû barátainkat.

Március 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Auguszta nevû kedves olvasóin-kat.

Auguszta: Az Augustus (magyarul 

Ágoston) név latinos nôiesítése.

Köszönthetjük még: Gusztáv, Ci-
rill, Bernát, Jónás, Berthold, Lipót 
nevû barátainkat.

Március 30.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Zalán nevû olvasóinkat.

Zalán: Régi magyar személynév-

bôl újították fel. Vörösmarty Mihály 

hôskölteménye (Zalán futása) nyo-

mán vált népszerûvé.

Köszönthetjük még: Amádé, Gui-
dó, Izabella, nevû barátainkat.

Március 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Árpád nevû kedves olvasó-inkat.

Árpád: Régi magyar személynév-

bôl. 850k., -- 907 m. fejedelem, Álmos 

fia, a honfoglaló törzsszöv. vezetôje, a 

róla elnevezett uralkodóház ôse.

Köszönthetjük még Ákos, Béni, 
Benjamin, Benô, Johanna, Korné-
lia nevû barátainkat.

Április 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Hugó, Anasztázia nevû kedves 

olvasóinkat.

Hugó: A Hugubert, Hugbald ger-

mán nevek rövídítése.

Anasztázia: az Anastasius férfinév 

nôi párja.

Köszönthetjük még: Ida, Pál Teo-
dóra, Orbán nevû barátainkat.

Április 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Áron, nevû kedves olvasóinkat.

Áron: A héber eredetû. Jelentése: 

ihletett, tisztánlátó.

Köszönthetjük még: Ferenc, Lipót, 
Marina nevû barátainkat.

Budapest lenyomta 
a régió összes repülôterét

Tavaly után idén is a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér lett a legjobb a 
kelet-európai régióban a Skytrax brit légiközlekedési elemzô cég felmérése 
alapján –-- derült ki a párizsi díjátadón. A világ legjobbja ismét a szingapúri 
Changi reptér lett.

A Skytrax utaselégedettségi felmérésében 112 ország 13 millió utasa szava-
zott 2014 májusa és 2015 januárja között, akik összesen 550 repülôteret 
értékeltek. A szavazás összesen 39 különféle kategóriára terjed ki, a repülôtéri 
szolgáltatások minôségét és a termékek minôségét ellenôrzik, az indulástól 
egészen az érkezésig.

„A Kelet-Európa legjobb repülôterének járó Skytrax-díj az egyik legrango-
sabb szakmai kitüntetés, amit a nemzetközi légiközlekedésben elérhettünk. 
Ugyanakkor ez egy nagyon fontos visszajelzés is a számunkra, valamint min-
den repülôtéri partner és szolgáltató számára, hogy a tavaly elért siker nem 
egyszeri alkalom volt” –-- nyilatkozta Jost Lammers, a Budapest Airport 
vezérigazgatója.

A világ legjobbja idén is a szingapúri Changi repülôtér lett. Európában az 
elsô helyezett a müncheni légi kikötô lett.

„A külhoni magyarok honosítása 
igazságszolgáltatás”

A történelem igazságszolgáltatásának nevezte a külhoni magyarok honosítá-
sát Semjén Zsolt, aki részt vett Nagy-Britanniában élô magyarok honosítási 
ünnepségén.

A londoni magyar nagykövetségen március 15-e alkalmából ünnepi külsôsé-
gek közepette nyújtották át 34, Nagy-Britanniában élô magyarnak a honosítási 
okiratot.

A ceremónia után tartott beszédében a nemzetpolitikáért felelôs miniszterel-
nök-helyettes hangsúlyozta: a történelem viharai --- elsôsorban Trianon 
tragédiája és a kommunista diktatúrák üldöztetései --- miatt a magyarságnak 
csaknem a fele a határokon túl él, a Kárpát-medencében vagy szétszórva a 
világban.

Ahhoz azonban, hogy a magyar nemzet megmaradjon, minden egyes nem-
zetrészének meg kell maradnia a Kárpát-medencében és a nyugati diaszpórában 
egyaránt --- tette hozzá.

Semjén Zsolt szerint ez akkor lehetséges, ha a magyarság közös nyelve és 
közös kultúrája alkotta történelmi tudatot egy „alkotmányos acélabroncs” is 
megerôsíti, ez pedig a magyar állampolgárság.

A londoni ünnepségen állampolgárrá fogadott magyaroknak a miniszterel-
nök-helyettes azt mondta: történelmi jogon kapták vissza azt az állampolgár-
ságot, amely magyarként eleve megillette ôket. Ez egyben igazságszolgáltatás 
a honosítottak szülei, nagyszülei számára is, akiknek a Trianon utáni évszázad-
ban gyakran kellett elszenvedniük a „hazátlan” megbélyegzést --- hangsúlyozta 
Semjén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes a magyar állam nevében megköszönte, hogy az 
állampolgárrá fogadottak külföldön is megôrizték hûségüket a magyarsághoz, 
a magyar nemzethez.

Petôfi megtalált sírjáról
jelentette a Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálata az alábbiakat 2015. 

március 13-án:
Immár genetikailag is igazolva van, hogy 1989. július 17-én a szibériai 

Barguzinban, a Morvai Ferenc vezette expedíció valóban Petôfi Sándor 
hamvait tárta fel. Ezt ma, 2015. március 13-án maga Morvai Ferenc 
jelentette be kínai szakértôk társaságában, a budapesti Erzsébet szállóban 
tartott sajtótájékoztató keretében. Az eseményen jelen volt Patrubány 
Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is, aki gratulált a MEGA-
MORV-Petôfi Bizottságnak és minden tagjának, és köszönetet mondott ne-
kik a világ magyarságának nevében.

A jelentôs érdeklôdéssel kísért sajtótájékoztatón Morvai Ferenc összefog-
lalta az elmúlt 25 év küzdelmeit, kemény szavakkal bírálta a magyarországi 
politikai osztályt és a tudományos világ képviselôit, akik gáncsoskodásukkal 



emberek mentésérôl beszélt.
A Népszabadság úgy értelmezi Hóman tevékenységét, hogy Hóman antisze-

mita volt. Nem, bár Hóman nyíltan beszélt a hazai zsidóság kérdésérôl, asszimi-
lációs készségérôl, ami nem volt szokatlan az 1920–30-as évek Magyarországán, 
a társadalom úgy érezte, még mindig komoran fölé tornyosul az 1919-es 
kommün árnyéka. A lap cikkébôl azt érezni, mintha a szerzô ezzel a nemzetgyû-
lési képviselôséggel akarná bizonyítani a legsúlyosabb vádját, amely szerint 
Hóman sokakat küldött a halálba. Igen, a halálba, mert olvasta az Auschwitz-
jegyzôkönyvet, és tudta, mi történik a deportáltakkal. Igazából akkor senki sem 
tudta, mennyi lehet az Auschwitz-jegyzôkönyv valóságtartalma, ez Nyugaton is 
így volt, nem csak Magyarországon. Hóman például egyfajta propagandaanyag-
nak vélte. Ehhez tudni kell, hogy az elsô világháborúban a franciák, a britek, 
illetve a németek szívesen használtak olyan propagandaanyagokat, például 
plakátokat, amelyek népirtással vádolták a másikat.

Az, hogy a Népszabadság Hóman „fajtiszta Magyarországáról” ír, valószínû-
leg „szándékos” félreértés következménye. Hóman nem értett egyet a fajelmé-
lettel és a faji alapokon álló politizálással. Részben német származású volt, 
nehéz elképzelni, hogy ennek ellenére más kisebbségekkel együtt ki akarta 
volna ûzni az országból a németeket. Hitt azonban a magyar kultúrfölényben, a 
fegyverek helyett ezzel akarta „megregulázni” a Trianon után kissé önteltté 
vált szomszédainkat.

Hóman bûne igazából az volt, hogy --– félve a kommün megismétlôdésétôl --
– magyar elemekkel, sôt egyenesen népi tehetségekkel akarta felváltani az 
addigi középosztály tagjait. Na ezért akarták halálra ítélni...

Sinkovics Ferenc (Magyar Hírlap)

Nem lesz tiltólistás az akác
A hungarikumnak minôsülô fehér akác várhatóan nem kerül fel az „idegen-

honos özönfajok” uniós tiltólistájára, amely az Európai Unióban nem ôshonos, 
agresszíven terjedô állat- és növényfajok kitiltását, visszaszorítását irányozza 
elô --- közölte a Földmûvelésügyi Minisztérium, a mezôgazdasági és halászati 
tanácsülést követôen.

A közlemény szerint Karmenu Vella környezetpolitikáért, tengerügyért és 
halászatért felelôs biztos elmondta, hogy a listát az idén alakítják ki, és ígéretet 
tett, hogy a lista elôkészítése során folyamatosan egyeztet Magyarországgal.Vella 
kiemelte: elsôsorban az EU-ban széles körben még el nem terjedt, gyors intéz-
kedésekkel kezelhetô káros fajokkal szükséges foglalkozni.

A halászati szektort is felügyelô biztos egyetértett Fazekas Sándor földmû-
velésügyi miniszterrel abban, hogy az édesvízi akvakultúrát fejleszteni kell, 
egyrészt a környezetre gyakorolt pozitív hatásai miatt, másrészt az unió import-
függôségének csökkentése érdekében.A találkozón a magyar tárcavezetô ismét 
hangsúlyozta a cianidos technológia veszélyességét az aranybányászat kapcsán, 
és véleménye szerint a vízgyûjtô-területi érintettség miatt kiemelt figyelmet 
kell szentelni a Verespatakra tervezett beruházás potenciális veszélyeinek. 
Karmenu Vella biztos álláspontja szerint a cianidos technológia teljes betiltása 
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aránytalan lenne, mert ebben az esetben az összes aranybányát be kellene zárni 
az Unió területén, és ennek negatív gazdasági hatása lenne. Ugyanakkor a 
biztos jelezte azt is, hogy ismeri a tervezett beruházást és megígérte, hogy 
kiemelt figyelemmel követi nyomon annak fejleményeit.

Kötött pályás utazás Isonzóba
A tervek szerint július 23-án tartják a központi megemlékezést
Az elsô világháború centenáriumának alkalmából az Isonzó front fôbb 

magyar vonatkozású emlékhelyeit meglátogató, zarándoklat jellegû vasúti 
körutazás indul július végén az isonzói csata századik évfordulójára.

Az Isonzó Expressz 2015 nevû különvonat érinti azokat a szlovén és olasz 
helyszíneket, ahol magyar katonák harcoltak.

A július 20. és 23. közötti körutazást a HM Társadalmi Kapcsolatok és 
Háborús Kegyeleti Fôosztálya, az Indóház Közlekedési Lap- és Könyvkiadó, a 
Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány és a MÁV Nosztalgia Kft. közösen szervezi. A résztvevôk kötött 
pályán hagyják el hazánkat, ám a konkrét helyszínekre autóbusz viszi ôket.

Az emlékúton többek között Gorizia (Görz), illetve Nova Gorica városa, a 
Visintini magyar kápolna meglátogatása mellett a Doberdó fennsíkján a Monte 
San Michele-t is meg lehet tekintetni. Ezen kívül Redipuglia olasz, Fogliano és 
Solkan osztrák–magyar temetôi is szerepelnek a programban. A résztvevôk 
felkeresik a Kolovrat-gerincen kialakított szabadtéri emlékhelyet, Kobaridban 
(Caporetto) a háborús múzeumot és az osszáriumot, valamint Tolmin (Tolmein) 
Loe osztrák–magyar katonatemetôjét. A központi megemlékezés a tervek 
szerint a körutazás utolsó napján, július 23-án a szlovéniai tanjel osztrák–
magyar temetôjében lesz. Az utazással és a jelentkezéssel kapcsolatos részletes 
információk megtalálhatók a www.isonzoexpressz.hu honlapon.

Debrecennek saját képviselôje 
lesz az Európai Parlamentben

Tôkés László néppárti európai parlamenti képviselô a jövôben Hajdú-Bihar 
megye és Debrecen képviseletét is ellátja az Európai Parlamentben --- jelentette 
be a képviselôvel közösen tartott sajtótájékoztatón a város polgármestere.

Papp László (Fidesz-KDNP) kiemelte: az EU-források új rendszerében, 
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Brókerketrec
Két nappal ezelôtt három oroszlán 

szökött ki a cirkuszi ketrecébôl Kecs-
keméten.

Az állatok ott járkáltak a helyi sza-
badidôparkban. A rendôrség akcióba 
lendült, és mentette kifele az embere-
ket. Minden híradás hangsúlyozta, 
hogy platós teherautóval vitték az em-
bereket. Tehát nem zárt kamionnal, 
tankkal vagy páncélozott harci jármû-
vel, de még csak nem is pénzszállító 
furgonnal, hanem platós teherautóval. 
Mert éppen ilyen volt ott a helyszínen, 
és mert észnél voltak a rendôrök, nem 
vártak felsôbb utasításra, hanem azon-
nal belekezdtek a szakszerû intézke-
désbe.

A három szökött vadállatot meg egy 
órán belül elfogták. A legbeszédesebb 
oroszlán aztán nyilatkozott is a bulvár-
tévéknek. Elmondta, hogy ôk lényegé-
ben Rejtô Jenô egyik regényébôl szár-
maznak. Bemutatkozott: Wendriner 
Aladár, artista és ragadozó a civil 
neve, két húga, Wendriner Helga és 
Wendriner Anasztázia kíséretében bá-
torkodott egy rövid sétát tenni Kecs-
keméten. Arról is tájékoztatott, hogy 
családjuk meglehetôsen kiterjedt, itt 
dolgozik velük például a Tizennégy 
karátos platós autó nevû cirkuszban 
Wendriner Piroska sakál és balerina, 
Wendriner Tódor Emánuel királytigris 
és fejszámoló, valamint Wendriner 
Hermann kôszáli sas.

Wendrider Aladár nyilatkozatában 
kitért arra a különös véletlenre, mi-
szerint kecskeméti sétájuk idôben 
egybeesett a több száz milliárd forintot 
eltüntetô magyar brókerek elôzetes 
letartóztatásával. Nagyon helyes, 
kommentálta az oroszlán, a rablóknak, 
akár a vadállatoknak, rács mögött a 
helyük. A továbbiakban értetlenségé-
nek adott hangot a strasbourgi székhe-
lyû Emberi Jogok Európai Bírósága 
aznapi ítéletével kapcsolatban. Kérem, 
hogyan kaphat hat magyar bûnözô hu-
szonhatmillió forint kártérítést azért, 
mert zsúfoltak a magyar börtönök? 
Talán, ha nem tetszettek volna gyilkol-
ni, csalni, lopni, rabolni a kedves bûnö-
zô urak –-- nem mellesleg ezekkel a 
tettekkel súlyosan megsérteni ártatlan 
áldozataik emberi méltóságát -–, nem 
tetszenének bezárva lenni.

Végül az oroszlán kitért a kecskeméti 
sétájuk elôtti napon újra botrányozó 
Simicska Lajos nevû illetôre is, aki 
szerinte egyre inkább hasonlít egy 
Szaharába számûzött és ott a hôségtôl 
megôrült jegesmedvére. Tudják, 
nagyjából ezek miatt mentünk vissza 
sürgôsen a ketrecünkbe --– zárta be 
beszéde ajtaját Wendriner Aladár.

Dippold Pál 
(Magyar Hírlap)

amikor a magyar programok mellett 
közvetlenül brüsszeli forrásokhoz is 
hozzá lehet jutni, különösen fontossá 
vált a megfelelô információcsere Deb-
recen és a város képviseletét ellátó 
politikai szereplôk között.

Tôkés László hozzátette: az elmúlt 
években intenzív kapcsolat alakult ki 
Debrecen és Nagyvárad, Hajdú-Bihar 
és Bihar megye között, és ezt a határ 
menti közös fejlôdést igyekszik segí-
teni európai parlamenti képvise-
lôként.

„A magyar és a román érdek alap-
vetô ügyekben nem ütközik egy-
mással” -- adott hangot meggyôzô-
désének a volt Királyhágó-melléki 
református püspök.

REGNUM MARIANUM 
EGYHÁZKÖZSÉG

HÚSVÉTI BÚCSÚ
2015. április 5-én, Húsvétvasárnap, 

délelôtt 11 órakor 
ÜNNEPI SZENTMISE

a St. Colman templomban
Utána a minden évben megrendezett 

BÚCSÚ
a templom mögötti udvarban,

Cím: St. Colman templom:
293 Carlisle Street, Balaclava

Victoria összes magyarságát szeretettel 
várja a Regnum Marianum 
Egyházközség vezetôsége!

Felkérjük a családokat, hogy a 
nagypénteki elôkészítô munkálatokhoz, 

mint a múltban, az idén is jöjjenek 
segíteni. Elôre is köszönjük!



4. oldal MAGYAR ÉLET 2015. március 26.

(Folytatás az 1. oldalról.)
emberek azon rétegei számára, akik 
amúgy is egyetértenek a szervezet 
ideológiájával. Mindezek mellett a 
tömeggyilkosságok és a kivégzések 
félelmet keltenek az ellenségben, va-
lamint engedelmességre intik a lakos-
ságot az ellenŒrzött területeken. A 
kegyetlen kivégzéseket az Iszlám Ál-
lam az általa vívott dzsihád szerves 
részének tekinti. Az iszlám felfogása 
szerint ugyanakkor a judaizmus, a 
kereszténység és az iszlám is ugyan-
abból az ábrahámi monoteista vallás-
ból gyökereztethetŒ.

Egy zord vélemény
„Az az Egyesült Államok küldte a 

felkérést hazánknak, amelynek elhi-
bázott, intervenciós háborúkkal, pusz-
títással tarkított geopolitikai kísérletei 
tették az iszlám radikalizációjának 
melegágyává a Közel-Keletet. Az Isz-
lám Állam ma javarészt olyan zsák-
mányolt fegyverekkel harcol, amiket 
Amerika szállított az általa megsem-
misített iraki állam helyén összetákolt 
új rezsimnek, amely aztán az elsŒ 
kihívásra majdnem összeomlott. Ezek 
a fegyverek fenyegetik majd a kikül-
dendŒ magyar katonákat is, és ami-
kor az iszlamisták rájönnek, hogy kik 
vannak ott, akár dönthetnek úgy is – 
és erre a bevándorlók áradata kitûnŒ 
lehetŒséget kínál –, hogy a hátország-
ban hajtsanak végre terrorellencsa-
pást.

Az olyasfajta lépések, amiknek a 
megtételére a kormány készül, bizony 
következményekkel járnak. Jó eset-
ben csak a fokozott kockázattal, rossz 
esetben annak valóra válásával. Te-
kintsük bár erkölcsi kötelességnek a 

Félvilágháború a küszöbön
missziót, vagy kis hazánk szövetsé-
gesi kényszerének, esetleg atlantista 
túllihegésének, egyre megy. Az árat 
így is, úgy is nekünk kell megfizet-
nünk, civilben vagy egyenruhában. 
Reméljük, véráldozat nem vegyül az 
évi húszmilliárd forintos tételbe.” 
(Hadban az Iszlám Állammal, Magyar 
Nemzet, szerzŒ: Zord Gábor László.)

Kényszerpálya
A magyar kormány és kormányfŒ 

ismeri az erŒhatalmi játék és politika 
természetét. Amerika nem most kez-
di el a világ átalakítását. Akik ilyen 
méretekben sakkoznak, azoknak 
olyan kis paraszt, mint Magyarország 
mit sem számít. De ha egy paraszt 
hiányzik a tábláról, azt számontartja 
mint köteles tartozékot. Ezt a felké-
rést felelŒs magyar kormány nem 
utasíthatja vissza. Nem erkölcsi ok-
ból, ilyesmit kizár a dolog lényege, 
hanem puszta önvédelembŒl. ErŒvi-
szony kérdése minden. El lehet ját-
szani a gondolattal, mi történne, ha 
azt mondanánk, minket nem érdekel, 
hagyjanak békén. Nagyobb gond, 
hogy a Tisza felsŒ folyásvidéke már 
háborús zóna.

Romániának nincs ilyen gondja, 
fontos szerepet kaphat, mint szom-
széd, az amerikaiak ukrajnai vállal-
kozásában, csakúgy mint Lengyelor-
szág. BŒvülŒ jelenlét lesz a NATO 
keleti határain, amerikai és egyéb 
nyugati csapatok részére állandó 
bázisok épülnek a balti országokban 
(Litvánia, Lettország, Észtország), 
továbbá Lengyelországban és Romá-
niában. Az is már korábban eldŒlt, 
hogy az egykori Szovjetunióval hatá-
ros mai NATO-tagállamok közül 

Szlovákia, Magyarország és Bulgária 
nem akar részt vállalni háborús vál-
lalkozásban. 

Oroszország által végzett katonai 
becslések szerint a Romániában létre-
hozandó bázisokról nem csupán raké-
taelhárító eszközöket lehet majd kilŒ-
ni. Oroszországot aggodalommal tölti 
el, hogy akár cirkáló rakétákról, vagy 
más hasonló eszközökrŒl is szó lehet. 

Tavaly áprilisban Bukarestben be-
jelentették: az Amerikai Egyesült 
Államok 1600 fŒre bŒvítené katonai 
jelenlétét a Fekete-tenger partján lé-
vŒ Mihail Kogalniceanu légi támasz-
ponton, és ehhez kérte Románia hoz-
zájárulását. Tavaly márciusban Ba-
sescu a NATO-erŒk átcsoportosítását 
szorgalmazta az utóbbi hónapok orosz 
katonai tevékenységére hivatkozva. 
ElŒzŒleg Románia és Lengyelország 
védelmi miniszterei is nagyobb 
NATO-jelenlétet szorgalmaztak Ke-
let-Európában, arra hivatkozva, hogy 
új katonai-politikai helyzet alakult ki 
az ukrán–orosz konfliktus miatt.

FelerŒsödött Erdélyben a magya-
rokat háttérbe szorító román politika, 
ehhez való bátorságot minden valószí-
nûség szerint a két ország Ameriká-
hoz kötŒdŒ készsége eltérŒ mértéké-
bŒl merítik. 

***
Közös értekezésben foglalkoztunk 

Amerika közelkeleti és ukrajnai kon-
fliktusával, azért, mert a kettŒ egy 
nagy terv vállalkozása. Sem a Közel-
Kelet sem Oroszország nem veszé-
lyezteti az Egyesült Államokat. A 
kétpólusú világrendet követŒen Ame-
rika világhatalmi vezetŒ pozíciója el-
vitathatatlan. Ez a vezetŒ pozíció há-
ború következményeként jött létre, 
alapja a világ nyersanyag és energia-
forrás birtoklásának és az ezek fel-
használásával elŒállított termékek ér-
tékesítésével felhalmozott gazdasági 
erŒ. 

IdŒvel minden változik. Az így 1945-
ben megszerzett gazdasági erŒfölény 
az azóta eltelt 70 év alatt viszonyla-
gossá vált szorgalmas országok békés 
fejlŒdésében. Bebizonyosodott ísmét, 
hogy békés körülmények között a há-
borúk által megzavart rend igyekszik 
helyreállni. Ennek látványos páldái 
Németország, Japán, Kína, Szingapúr, 
Dél-Kórea stb. felfutó gazdasága. 

Amerika háború által lett megdönt-
hetetlen világhatalom. Természetes 
törekvés részérŒl ennek megtartása. 
Fegyveres ereje mindenek feletti-
ségét minden erŒvel megtartotta. Ez 
békés állapotban haszontalan luxus, 
olyan  kiadás, ami nem hoz hasznot, 
hacsak...

A háborúkat finanszírozó bankárok 
jól emlékeznek rá, hogy a háború a 
mûvi változások eszköze, a vesztes 
tönkremegy, és a kívánt gazdasági 
körülmények megvalósulnak. Ameri-
ka részére, viláhatalmi helyzetét te-
kintve a béke veszélyes állapot, világ-
elsŒ pozícióját szétrágják a múló 
évek. 

Mi lesz például, ha a New-York-i 
pénzvilág ellenŒrzése alól kicsúszott 
Oroszország globális megfontolásból 
elfogadja Európa hasonló értelmû 
partneri közeledését? Megvalósítva 
az Eurázsiai Szövetség-tervet. Vagy, 
ha Kínával találja meg az együttmû-
ködést kölcsönösségi alapon? 

Így hát most állt elŒ az Egyesült 
Államok egész történelmében elŒször 
olyan helyzet, amikor számára Orosz-
ország fennállása és ereje nem hasz-
nos. Szeretném megerŒsíteni ezt a 
gondolatot, New Yorknak Moszkva 
véráldozata hozta meg Európa feletti 

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 
a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 
Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink áprilisi 
sorrendje

Április 3-án nagypénteken d.e. 11 órakor,

ünnepi istentisztelet
Április 5-én, Húsvét vasárnap d.e. 11-kor 

ünnepi istentisztelet
úrvacsora osztással

Április 19-én d.e. 11 órakor, szokásos vasárnapi 

istentisztelet
utána szeretetvendégség, kávézás, beszélgetés

 a templom alatti társalgóban. 

Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklödés dr. Kósa Géza gondnoknál, telefon: 9877-1006 

hegemóniáját, majd a balek Moszkva 
pazarolta el erejét az egykori gyar-
matbirodalmak „felszabadítási” har-
caira, az így kezelt harmadikvilágbeli 
országokat azután felfûzték a New 
York-iak a gazdaságilag kizsákmá-
nyoltak fûzérére. Most viszont Orosz-
ország elŒször lépett ki a kapitalista 
világhatalom szolgálatából, felébred-
ve a marxi álomból. Ezért a lépésért 
viszont lakolnia kell. 

Magyarország sodródik ebben a gi-
gászok küzdelmében, de még Európa 
is, uniós vezetŒk árulóinak atlantista, 
neoliberális politikai állásfoglalása 
miatt. Egy út vezet ki ebbŒl a mocsár-
ból, a béke megtartása a nemzetközi 
terepen, mert elterelt dolgok csak bé-
kés években rázódnak helyre ismét. 
Most lenne szükség igazán pacifista 
mozgalmakra minden országban és 
világszerte.

Székely Mikó Kollégium ügye: 
Amerika visszainteget

Talán mégsem teljesen reménytelen a küzdelem a 
sepsiszentgyörgyi iskolaháború: 

váratlan helyrôl kaptak támogatást az erdélyi magyar 
református intézményért harcolók

„A fasiszta és a kommunista rendszerek idején elkobzott épület- és földvagyon 
visszaszolgáltatásának lassú üteme továbbra is emberi jogi vonatkozású 
aggodalmakra, illetve a vallásszabadsággal és a jogállamisággal kapcsolatos 
aggályokra ad okot” – így kezdôdik az a levél, amit Hoyt Yee, az Amerikai 
Egyesült Államok külügyminisztériumának európai és eurázsiai ügyekért 
felelôs helyettes államtitkára küldött Tôkés László európai parlamenti 
képviselônek. A politikus tavaly decemberben írt levelet John Kerry amerikai 
külügyminiszternek, miután a román bíróság jogerôs ítéletben érvénytelenítette 
a kommunizmus idején államosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 
visszaszolgáltatását, és felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a restitúciót 
2002-ben elrendelô tisztségviselôkre.

A Heti Válasz is többször foglalkozott a számos jogi képtelenséget felvonultató 
perrel, tavaly novemberben erdélyi magyar pártok, a történelmi egyházak, 
civilszervezetek tiltakoztak a döntés ellen. Az ügyet a bukaresti nagykövetség 
is figyelemmel kísérte, s a komoly kifogásokat megfogalmazó amerikai külügyi 
levél is arra utal: nem igaz az a román sugalmazás, miszerint itten megint 
magyar horthysta-revizionista erôk rágalmaznak és az év világon semmi baj 
nincsen az igazságszolgáltatás eljárásával.

Tájékoztatom, hogy minden lehetôséget megragadunk arra, hogy a román 
kormányt a nemzeti és vallási kisebbségekkel szembeni kötelezettségeik 
mielôbbi teljesítésére ösztönözzük, beleértve közösségi javaik maradéktalan 
visszaszolgáltatását” – írta Hoyt Yee Tôkés Lászlónak.

A tengerentúli tiltakozással párhozamosan az európai parlamenti képviselô az 
Európai Parlament petíciós bizottságához fordult, mondván: a testület vitassa 
meg a romániai magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú 
ütemét, illetve a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium 
visszaállamosításának ügyét. Egyben foglaljon állást abban a kérdésben – szól a 
kezdeményezés –, hogy az uniós csatlakozáskor vállalt kötelezettségeinek 
megfelelôen Románia biztosítja-e a vallásszabadság gyakorlását magyar 
kisebbségi közösségek számára.

Nem tudjuk, hogy a lassan ôrlô brüsszeli és washingtoni malmokban készül-e 
valami, de az biztos: ebben a küzdelemben nem szabad engedni. (Válasz)
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Kína gazdasági és területi céljai fel-
borítják Dél-kelet Ázsiában az eddigi 
kényes hatalmi egyensúlyt. Ausztrália 
jó katonaként szolgálta az USA új 
csendes-óceáni stratégiáját, a helyzet 
azonban mintha változna. Ha közelebb-
rôl megnézzük, hogy a felek miként 
illeszkednek be a régió szövetségi 
rendszereibe, akkor árnyaltabb képet 
kapunk. Ez a kép pedig Ausztrália Kí-
na iránti csodálatáról árulkodik…

2014. november 15-én a G20-ak bris-
bane-i találkozóján Barack Obama 
elnök találkozót kezdeményezett ja-
pán és ausztrál kollégáival. Az infor-
mális megbeszélésen Abe Shinzo 
japán és Anthony Abbott ausztrál 
miniszterelnök a védelmi kérdésekre 
összpontosítottak. A 2012-ben és 2013-
ban megválasztott két vezetô tényke-
dése alapvetôen meghatározza a Csen-
des-óceán nyugati övezetének 
biztonságát, így az amerikai érdek-
szféra biztonságát is. Ez utóbbiba bele-
tartozik Tajvan és Dél-Korea is. Kína 
határmenti szomszédai igencsak ag-
gódnak az ázsiai óriás területi nyomás-
gyakorlása miatt.

Tokió álláspontja Kína ügyében is-
mert: alapvetôen bizalmatlan, amit a 
Diaoyu/Senkaku szigetek kapcsán kiú-
jult feszültség csak erôsít. Ennek elle-
nére szorosabbá váltak a Távol-Kelet 

két hatalma közötti gazdasági kapcso-
latok.

Canberra is töretlenül támogatja 
Washingtont, amelyhez 63 év katonai 
szerzôdés köti. Az Ausztrália közepén 
lévô Alice Springs-hez közeli Pine 
Gap-ben található például az USA 
egyik legnagyobb, saját területén kí-
vül esô mûholdas hírszerzô bázisa. Az 
ausztrálok, akik részesei a Pentagone 
által fenntartott lehallgatási és megfi-
gyelési rendszernek, minden további 
nélkül követték az amerikaiakat az 
utóbbi évek legvitatottabb expedíciói 
során: Iraktól Afganisztánig.

2012. november 17-én Obama elnök 
az ausztrál parlamentben jelentette be 
hivatalosan az Ázsia felé fordulás 
amerikai stratégiáját[1]. Az ausztrál 
kormány ezt követôen úgy dönt, hogy 
védelmi kiadásait 2015-ben 6 százalék-
kal növeli[2], és megerôsíti tengeri 
kapacitásait. 2014. augusztus 12-én 
Ausztrália még szorosabbra fûzte kap-
csolatait az USA-val, amikor aláírt és 
megújított egy katonai szerzôdést, 
mely szerint a Darwin bázisra 2500 
amerikai tengerészgyalogost telepíte-
nek. Az erôsen konzervatív ausztrál 

miniszterelnök magatartása miatt 
azonban a kapcsolatok fagyosak ma-
radnak, pedig Obama elnök fontos 
kérdésnek tekinti a politikai felme-
legedést. 2014. november 17-19 között 
a Brisbane-ban megrendezett G20 
találkozón, az ausztrál miniszterelnök 
váratlanul megragadta az alkalmat, és 
Xi Jinping kínai elnök látogatásakor 
kifejezte közeledését Kínához. Ant-
hony Abbott ezzel szándékosan figyel-
men kívül hagyta a korábbi, szokatla-
nul komoly amerikai elnöki figyelmez 
tetést.

Obama elnök, mielôtt elhagyta Bris-
bane-t, összefoglalta és a következô 
kérdésekkel érzékeltette a csendes 
óceáni régiós helyzetet: „Milyen jövô 
vár a csendes-óceáni Ázsiára az eljö-
vendô évszázadban? Egyre mélyül az 
integráció, vagy felborul a törvényes-
ség, a rend és a béke? Az utóbbi 
esetben konfliktusokkal kell számol-
nunk. Nekünk kell dönteni a konfliktus 
és az együttmûködés között! Elnyomás 
vagy szabadság? Ez itt a kérdés!”[3] 
Amerika szempontjából bizonyára…

Ez a megosztó beszéd erôsen emlé-
keztetett a hidegháború kezdetekor a 
Truman-doktrínában felvetett két 
életforma közötti híres választásra[4]. 
Obama helyzetértékelése az ausztrál 
sajtót meglepte, ellentétben Abbott 
miniszterelnökkel, aki láthatóan sem-
mibe vette az elhangzottakat, és mele-
gen ünnepelte az ausztrál-kínai part-
nerséget. Amíg a kínai elnök látogatása 
az egész ország figyelmének közép-
pontjában állt, alkalom adódott a kétol-
dalú kapcsolatok erôsítésére is: aláír-
tak egy szabadkereskedelmi 
szerzôdést[5] és felavatták a két 
ország régiós ügyvezetôinek elsô fóru-
mát.

Canberra-Peking – a „tündöklô 
napfény”

Xi elnök jól ismeri Ausztráliát, 
amelynek majd minden államát meg-
látogatta, mielôtt 2013 márciusában 
átvette volna a hatalmat. Fellépését az 
ausztrál sajtó egyhangúan elismerte. 
Nagy tapssal fogadott parlamenti fel-
szólalásából a kínai elnök által hangsú-
lyozott „két nagy célkitûzést” idézték: 
„Az elsô az, hogy szeretném megdup-
lázni a 2010-es év bruttó hazai termé-
két (GDP-jét), illetve 2020-ra megkét-
szerezni a kínaiak egy fôre jutó 
jövedelmét…. A második pedig az, 
hogy Kína egy gazdag, demokratikus, 
kulturálisan is fejlôdô, harmonikus 
szocialista ország legyen a század 
közepére.[6].” Egyedül a zöldek veze-
tôje Christine Milne szenátor asszony 
vette magának a bátorságot, hogy Xi 
elnököt a hongkongi helyzetrôl, illetve 
a kínai politikai foglyokról kérdezze. 
Abbott miniszterelnök pedig a „tün-
döklô napfény” hasonlattal élt Canber-
ra és Peking kapcsolatának jellemzé-
seként.

Azért voltak, akik megkritizálták a 
miniszterelnök Kína melletti kiállását. 
Hugh White, az Ausztráliai Nemzeti 
Egyetem Védelmi és Stratégiai Tanul-
mányok Központjának professzora 
szerint Abbott miniszterelnök politiká-
ja veszélyes, mert megbontja a régió 
Nyugat és Kelet közötti kényes egyen-
súlyát. „Abbott a régió két nagyhatalmi 
pólusa között ingadozik, rövid távon 
irányít, egyik nap az USA másnap Kí-
na mellett áll ki. Minden, a célt tisztán 
meghatározó kormányzati elôrelátás 
nélkül vezeti az ország hajóját. ...A 
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valóságban nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy az egyik vagy a másik 
hatalom mellett elkötelezzük magun-
kat” –-- nyilatkozta Hugh White, majd 
hozzátette: „Az Obama beszéd azt 
mutatja, hogy az USA-nak nincs 
válasza a kínai elôretöréssel szemben, 
hacsak nem a minden kompromisszu-
mot nélkülözô, de erôtlen ellenállás. Ez 
utóbbi az amerikai külpolitika Ázsia 
felé fordulását jeleníti meg, amirôl jól 
tudjuk, hogy nem mûködôképes. Xi 
álláspontja viszont azt mutatja, hogy a 
kínaiak politikai célja az USA teljesen 
kiszorítása Ázsiából, amit szintén nem 
fogadhatunk el.”[7] A professzor állás-
pontja mutatja, mennyire nehéz 
Ausztráliának kiegyensúlyozott szö-
vetségi politikát kialakítania Keleten 
és Kelet-Ázsiában. Hugh White ugyan-
akkor alulértékeli a kínai-ausztráliai 
közeledés hosszú távú tendenciáját, 
amely valószínûleg csak erôsödni fog 
a jövôben.

Az ausztráliai védelmi stratégiáról 
legutóbb, 2013-ban kiadott fehér 
könyv szembemegy a 2010-es kiadás-
ban Kínával szemben megfogalmazott 
rendkívül agresszív állásfoglalással. A 
következô kiadás 2015-ben várható, és 
valószínûleg nem fog visszatérni a 
2010-es álláspontra. Lehet hogy meg-
említik majd benne az „indiai-csendes-
óceáni” „Indo-Pacific” fogalmat, ami 
azt jelzi, hogy Ausztrália --– India 
bevonásával –-- szeretné kiszélesíteni 
és egyben kiegyensúlyozni a számára 
fontos geopolitikai területet. Tony Ab-
bott Új-Delhiben tett szeptemberi lá-
togatása után Narendra Modi indiai 
miniszterelnök november 16-18 között 
látogatott el Ausztráliába, amikor is --
– a történelemben elôször --– az auszt-
rál parlament mindkét házában felszó-
lalt. Ha figyelembe vesszük az indiai 
kapcsolatok erôsödését és Ausztrália 
ellenállását Kína agresszív tengeri fel-
lépésével[8] szemben, még akkor is 
egyértelmû, hogy a kínai-ausztrál kap-
csolatok jelentôs fordulatot vettek. Ezt 
több elemzô is alátámasztja.

Az idôk változását jelzi a következô 
esemény is: 2014. október 21-én, né-
hány héttel a Brisbane-i találkozó elôtt 
az ausztráliai politikai elit egyhangúan 
hajtott fejet a 98. éves korában elhunyt 
Gough Whitlam emléke elôtt. A vala-
mikori munkáspárti kormányfô volt 
az elsô ausztrál vezetô, aki 1972-ben 
elismerte a kommunista Kínát. A dön-
tést akkoriban erôsen kritizálták, ám 
Whitlam látnoki politikáját ma már 
elismerik és méltatják. Kína messze a 
legfontosabb kereskedelmi partnere 
Ausztráliának: a tenyésztett halaktól a 
vasércig mindent szállítanak nekik. Az 
ausztrál export erôsen függ az óriás 
szomszéd beruházásának és fogyasztá-
sának fejlôdésétôl. 2013-ban az export 
meghaladta a 100 milliárd ausztrál 
dollárt (68 milliárd eurót), miközben 
az USA-ba csak 16 milliárdnyi export 
ment. A Kínából származó import 
pedig elérte az 50 milliárd dollárt (34 
milliárd eurót)[9].

A „nagy ember” kilóg a tömegbôl
Ausztráliában egy millió kínai szár-

mazású állampolgár él és dolgozik, 
akik tisztában vannak a regionális vál-
tozások és az új, kölcsönös függés je-
lentôségével. Az ausztrál elit egyes 
tagjai is javasolják, hogy ezentúl „más 
szemmel” nézzenek Kínára. Robert 
Hawke volt miniszterelnök szerint 
„teljesen átalakul az ázsiai nemzetközi 
politika. ...Csak most ébredünk rá a kí-
nai gazdagság és hatalom méretére és 
céljaira. Itt az ideje, hogy megértsük e 

tények valós jelentôségét[10]”.
Mintha csak Hawke tanácsait követ-

ték volna, 2014 májusában létrehoztak 
egy „Ausztrál-Kínai Kapcsolatok Inté-
zetet[11], melyet Richard Carr volt 
külügyminiszter irányít. Az igazgató-
helyettes Dr James Laurenceson így 
foglalja össze a lehetô legtényszerûb-
ben a Peking-Canberra tengely jelle-
gét és jövôjét: „Gondoljunk bele, mi-
lyen lehetôségeket teremt számunkra, 
ha 2021-ig 500 millió kínai jut el a kö-
zéposztály életszínvonalára? Ennek a 
történelmi léptékû fejlôdésnek óriási 
hatása lesz Ausztráliára, a bányászattól 
a mezôgazdaságig és a szolgáltatáso-
kig[12].”

A november 19-én aláírt szabadkeres-
kedelmi szerzôdés és az egyre jelen-
tôsebb turizmus már most arra indítja 
Abbott miniszterelnököt, hogy bôke-
zûbben engedélyezze vízumok kiállí-
tást kínai állampolgároknak. Az így 
megnyitott lehetôségeket egyre több 
kínai használhatja ki. Vajon az ameri-
kai külpolitika Ázsia felé fordulása 
képes lesz ellensúlyozni a kínai-auszt-
rál kapcsolatok növekvô vonzerejét?

Napra pontosan három évvel késôbb, 
hogy Obama elnök az ausztrál parla-
mentben bejelentette az USA Ázsia 
felé fordulási stratégiáját, Xi államel-
nök ugyanott a következôket mondta: 
„Kína olyan, mint egy magas férfi a 
tömegben. Mindenki azt figyeli, hogy 
a nagy ember merre mozdul és mit fog 
csinálni…[13].” A Xi elnök által hasz-
nált metafora érzékletesre sikerült: 
Ausztrália talán minden más országnál 
nagyobb aggodalommal figyeli az új 
jelenséget, ahogy a „nagy ember” feje, 
sôt még a válla is kitüremkedik… De 
ellentétben másokkal, félelmét lassan 
felváltja az elbûvölt kíváncsiság...

A szerzô egyetemi docens a Jean-
Moulin Lyon-III egyetem nemzetközi 
kapcsolatok és politológia szakán.

Fordította: Morva Judit
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Romániában, Horvátországban, 
Olaszországban, Csehországban, Fran-
ciaországban, Szlovákiában és Auszt-
riában is megemlékeztek az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc kitöré-
sének évfordulójáról.

A jólétrôl, a jogbiztonságról, a szoli-
daritásról, 1848 jelentôségérôl, Ma-
gyarország és Szlovákia sikereirôl be-
szélt egyebek mellett Németh Zsolt 
Kassán, a felvidéki város Thália Szín-
házában megtartott március 15-i ün-
nepségen, amelyet a Csemadok Kassai 
Városi Választmánya szervezett.

Az Országgyûlés külügyi bizottságá-
nak fideszes elnöke úgy fogalmazott: 
nem beszélhetünk közép-európai jó-
létrôl a kelet-szlovákiai magyarlakta 
területek jóléte nélkül, nem beszélhe-
tünk közép-európai jogbiztonságról a 
kelet-szlovákiai magyarlakta területek 
jogbiztonsága nélkül, és nem beszélhe-
tünk közép-európai szolidaritásról a 
kelet-szlovákiai magyarlakta terüle-
tekkel való szolidaritás nélkül.

Mindez Magyarország és Szlovákia 
közös ügye kell, hogy legyen --- szögez-
te le, hozzátéve: ezért építünk utakat, 
ezért teszünk közös erôfeszítéseket a 
határvidékeken való munkahelyterem-
tésért, és ezért kell eredményeket fel-
mutatni a megmaradáshoz szükséges 
nyelvi és kisebbségi jogok biztosítását 
célzó párbeszédben.

A politikus azt mondta: kevés helyen 
érdekesebb dolog ma március 15-ét 
köszönteni, mint a Felvidéken, mert 
2015-ben a felvidéki magyarság egy 
sikeres országban és háta mögött egy 
sikeres anyaországgal ünnepelhet.

Magyarországnak és Szlovákiának 
össze kell fognia egymással és Közép-
Európa többi népével „sikertörténetük 
tartóssá tételéért, közös sikertörténet-
re van szükségünk, amelyben a szlo-
vákiai magyarságnak meghatározó 
helyet kell elfoglalnia. Azért is, mert 

ez a hely megilleti, és azért is, mert ez 
mindkét ország és mind a félmillió 
szlovákiai magyar érdeke, és azért is, 
mert napjaink számára ez március 15. 
legaktuálisabb üzenete!” --- hangoz-
tatta Németh Zsolt, aki szerint a kö-
zép-európai népek szabadsága, jóléte 
és biztonsága egy és oszthatatlan, tér-
ségünk népei csak együtt lehetnek 
sikeresek.

Mit üzen a két országnak március 15. 
--- tette fel a kérdést, majd válaszul azt 
mondta: azt, hogy nem most elôször 
élünk meg váratlanul gyors sikertör-
ténetet, nem most szembesülünk elô-
ször nemzetünk minden képzeletet fe-
lülmúló teljesítôképességével, ami 
Magyarországon 1848 tavasza és 1849 
tavasza között történt, az legalább ek-
kora sikertörténet volt.

A másik üzenet viszont az, hogy az 
1848-as sikertörténet egy év után vé-
get ért, ebbôl is tanulnunk kell, ha azt 
akarjuk, hogy a mostani sikertörténet 
sokáig folytatódjék. Harmadszor pe-
dig a Múzeumkertben március 15-én 
felolvasott 12 pont --- a pesti forra-
dalom programja --- frappáns választ 
adott az elôzô negyedszázad meddô 
vitájára, amely arról folyt, hogy fej-
lesztésre vagy jogokra van szüksége a 
magyarnak? ----fejtette ki.

Pest válasza egyértelmû volt: fej-
lesztésekre és jogokra van szükség --- 
hangoztatta Németh Zsolt, aki szerint 
sem akkor, sem máskor a történel-
münkben nem tudtuk tartóssá tenni 
sikereinket, ha azokat nem védelmezte 
bölcs, elkötelezett és professzionális 
külpolitika.

Ugyanakkor megjegyezte azt is: itt, a 
keleti végeken sem a szlovákiai, sem a 
magyarországi sikertörténet nem 
érezhetô annyira, mint a két fôvárost 
körülvevô régiókban.

Szólt arról is, hogy hamis minden 
olyan teória, amely azt mondja, hogy 

munkahelyek és korszerû életkörülmé-
nyek nélkül szabadnak lehet lenni, és 
szemfényvesztés minden olyan teória, 
amely azt mondja, hogy ott, ahol egyé-
ni és közösségi jogok csorbulnak, gaz-
dasági együttmûködéssel és fejlesztés-
politikával tartós stabilitást lehet 
teremteni.

Gazdaság és jog, ez a kettô csak 
együtt lehet a magyar nemzetpolitika 
és külpolitika vezérmotívuma, nem az 
a kérdés, hogy mennyit beszélünk és 
mennyit „párbeszélünk” a gazdaság 
középpontba állításáról és a jogérvé-
nyesítésrôl, hanem az, hogy mit te-
szünk, és mit érünk el, nem az az érde-
kes, hogy mi hangzik el beszédekben 
és tárgyalóasztaloknál, hanem az, 
hogy hogyan él a nép --- jelentette ki a 
külpolitikus, aki emlékeztetett arra is, 
hogy Orbán Viktor miniszterelnök a 
hét elején a magyar nagykövetek elôtt 
a magyar külpolitika prioritásának a 
közép-európai szolidaritást nevezte.

Az ünnepséget megelôzôen a Thália 
Színház konferenciatermében meg-
nyílt a Magyarország kassai fôkonzulá-
tusa, a Csemadok Kassa Városi Vá-
lasztmánya, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége, a Thália 
Színház és Miskolc önkormányzata 
által meghirdetett „Az én március 15-
ém” címû rajzpályázatra beérkezett 
mûvekbôl összeállított tárlat, amelyet 
Szesztay Ádám, Magyarország kas-
sai fôkonzulja ajánlott az ünneplôk 
figyelmébe.

Az ünnepséget követôen Németh 
Zsolt találkozott és megbeszélést foly-
tatott Richard Rasival, Kassa fô-
polgármesterével.

Horvátország több településén is 
megemlékezéseket szerveztek a ma-
gyar kisebbségi szervezetek az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulójának alakalmából. A Hor-
vátországi Magyarok Demokratikus 
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MEGINT 1914? 
(Második rész)

Maga a név Ukrajna határvidéket 
jelent. Modern Ukrajnát a Szovjetunió 
kovácsolta össze olyan területekbôl 
amelyek azelôtt szomszédos államok-
hoz tartoztak (mint pl az ezeréves Ma-
gyarországhoz tartozott Kárpátalja).

Amikor 1991-ben a Szovjetúnió szét-
esett 75% ukrán és 22% (11.4 millió) 
orosz voltak a legnagyobb etnikumok. 

Az orosz anyanyelvû lakosság az or-
szág keleti részén (Donbassz medence) 
és a Krimi félszigeten volt többségben. 
Ezek az oroszok ápolták nyelvüket és 
kultúrájukat, de egyben az ukrán kö-
zösség részének érezték magukat.

Ez gyökeresen megváltozott akkor 
amikor az ukrán nacionalisták az uk-
rán nyelvet mint egyetlen hivatalos 
nyelvet szorgalmazták majd törvényre 
emelték. (ez a kárpátaljai magyarokat 
is érintette). Tért nyert egy erôs, har-
cias, orosz ellenes ideológiával fel-
fegyverzett ukrán nacionalizmus ami 
Oroszországot természeténél fogva 
gonosznak minôsítette. Ezek szerint 
a kommunizmus bukása semmit sem 
változtatott azon, hogy Oroszország a 
kommunizmus elôtt és utána is egy 
elnyomó imperialista nagyhatalomnak 
tekinthetô.
Sakwa professzor szerint az ukrán 

háborúskodás egy Oroszország által 
támogatott polgárháború ahol a szaka-
dárok 90%-a helyi Donbass-i lakós. 
Nyugati szakértôk szerint azonban az 
oroszországi segítség nélkül a szaka-
dárok már régen elvesztették volna a 
küzdelmet, de a professzor szerint 
nem ez a lényeg. Mint ahogy az US 
sem szeretné ha Kubában újra atom-
fegyverek céloznák meg az amerikai 
városokat, Oroszország sem engedheti 
meg, hogy NATO bejusson Ukrajná-
ba.

Sakwa szerint NATO egy olyan szö-
vetség amely már a létezésénél fogva 
elárulja azokat a vágyódásokat amik 

szerint a hidegháború végét egy mél-
tányos és igazságos béke követte vol-
na. Igy idézve: „NATO azért létezik, 
hogy azokat a veszélyeket kezelje ami-
ket a saját létezése okoz. Mi itt az 1914-
es eszkalációs logika megismétlôdését 
láthatjuk:”

Mi hát a teendô? Tárgyalás! „A 
hidegháború után mi elhalasztottunk 
egy átfogó és kielégítô békét az euró-
pai földrészen. Végeredményben len-
ni kell egy új Helsinkinek, egy új 
Jaltának és egy új Máltának.”

Azt már nem írta a professzor, hogy 
égetôen szükség van a trianoni rabló-
béke revíziójára is . Azok a történészek 
akik az 1914-ben kezdôdött nagy világ-
égés szakértôi egyetértenek abban, 
hogy Európa mint álomkóros besétált 
egy világháborúba, -itt mindenki fele-
lôs volt!. Igy az a büntetés, amit a 
gyôztes szövetségesek Magyarország-
ra kiróttak nemcsak a magyar nemzet 
elleni bûntett, hanem az általános 
emberiség ellen elkövetett bûntettnek 
is nevezhetô.

Örvendetes, hogy a magyar diplomá-
cia nagyon hatékonyan dolgozik, és ezt 
bizonyítja, hogy Budapest manapság 
államfôk, kormányfôk és külügymi-
niszterek „zarándokhelyévé” vált.
Hajrá magyarok!
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
North 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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Közössége Csúzán tartotta központi 
ünnepségét, ahol megkoszorúzták Ács 
Gedeonnak, Kossuth tábori lelkészé-
nek síremlékét a csúzai református 
temetôben, valamint a kultúrotthon 
falán lévô Kossuth-dombormûvet. Ezt 
követôen alkalmi mûsorra került sor a 
mûvelôdési ház nagytermében.Potápi 
Árpád János nemzetpolitikai állam-
titkár ünnepi beszédében elmondta: ô 
hozta a biztató szót, hogy a magyar 
kormány nem feledkezett meg nem-
zettársairól. Hozzátette: a dél-baranyai 
magyarság a honfoglalás óta itt él ezen 
a vidéken, és habár a legkisebb nem-
zetrészrôl beszélhetünk, amely az 
elmúlt évtizedek alatt sokat küzdött, 
mégis kitartott és meg tudta tartani 
magyarságát. Ezért március 15-ének 
az egyik üzenete az is lehet, hogy min-
den esélyünk megvan arra, hogy 
megtartsuk és büszkén vállaljuk ma-
gyarságunkat az egész Kárpát-meden-
cében --- mondta az államtitkár.
Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt 

(MPP) elnöke szerint az erdélyi ma-
gyarságnak egyaránt szüksége van a 
magyar pártok versenye által megva-
lósuló szelekcióra, és a közösség össze-
zárására.A pártelnök a nemzeti ünnep 
alkalmából szervezett szombat esti 
marosvásárhelyi gálamûsor elôtt tar-
tott beszédében szólt az erdélyi ma-
gyarság rendszerváltás óta eltelt 25 
évérôl, és a közösség elôtt álló kihívá-
sokról. Biró Zsolt szerint az eltelt ne-
gyed évszázad legfájóbb adata, hogy 
mára elfogyott a közösség csaknem 
harmadrésze, félmillióval kevesebb 
magyar él Erdélyben, mint 25 évvel 
ezelôtt.Az MPP elnöke úgy vélte, az 
erdélyi magyar pártoknak nem egy-
mást kell legyôzniük, hanem azzal a 
„sötét erôvel” kell szembenézniük, 
amely „félelembôl vagy bûntudatból 
táplálkozva” el akarja vitatni a közös-
ség jogát a szülôföldjéhez, az anyanyel-
véhez.

Közösen emlékeztek meg az 1848/
1849-es forradalom és szabadságharc 
kitörésének évfordulójáról szombaton 
Prágában a csehországi magyar szer-
vezetek. A nemzeti ünnep alkalmából 
a Cseh- és Morvaországi Magyarok 
Szövetsége (CSMMSZ) és a többi ma-
gyar szervezet tagjai, illetve a prágai 
magyar nagykövetség diplomatái ko-
szorúkat és virágcsokrokat helyeztek 
el II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 
Kisoldali téren lévô emléktáblájánál, 
amely az 1989-es rendszerváltás után 
a csehországi központi márciusi meg-
emlékezés színhelye. Az ünnepségen 

felolvasták Orbán Viktor miniszter-
elnöknek a határon túli magyarokhoz 
intézett üzenetét.

Az Ady Endre Diákkör az idén is 
többnapos „márciusi bulira” hívta meg 
Prágába több kárpát-medencei ma-
gyar egyetem és fôiskola diákszerveze-
teinek képviselôit, akik szintén szép 
számmal vettek részt a megemlékezé-
sen.A magyar himnusz közös eléneklé-
se után az ünnepség résztvevôi átvo-
nultak az Óvárosban lévô Görgey 
Artúr emléktáblához.A megemlékezést 
Dráfi Mátyás, szlovákiai magyar 
színmûvész ünnepi mûsora zárta a 
prágai Balassi Intézetben.

Kokárdás magyarok tömege vett 
részt Milánóban szombaton a Petôfi 
Sándor szobránál rendezett megemlé-
kezésen. Az Ambrosiana-könyvtár ud-
varán levô Petôfi-szobornál Timaffy 
Judit milánói fôkonzul és Tommaso 
Kemény költô mondott beszédet. 
Március 15-ét Kossuth-nótával ünne-
pelték meg a milánói Expo Gate-n, 
ahol ezen a hétvégén a májusban kez-
dôdô világkiállítás magyar pavilonját 
bemutató programok zajlanak.

Ünnepi mûsorral emlékeztek meg 
szombaton az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 167. évfordulójáról 
Párizsban a Magyar Katolikus Misszi-
óban.A megemlékezésen a párizsi ma-
gyar nagykövetség is képviseltette 
magát. Varga Tamás, a Magyarok 
Világszövetsége képviselôjének rövid 
ünnepi beszédét követôen Beregszászi 
Olga elôadómûvésznek XX. századi 
dalokból összeállított Magyarok szép 
hazája címû koncertjét hallgatták meg 
az ünneplôk.

Ünnepséget rendeztek a bécsi Colle-
gium Hungaricumban is, ahol beszédet 
mondott Martonyi János volt külügy-
miniszter. Elmondta: az egész magyar 
nemzetstratégia a szabadság és ma-
gyarság üzenetére épül, nem állhat 
politikai termékek és taktikai túlzások 
egyvelegébôl. Hangsúlyozta: a magyar 
nemzetstratégia azt üzeni, hogy fogad-
juk be egymást, értsük meg a világot 
és annak értékeit.  Beszédében kiemel-
te: a magyarok szabadsága sosem volt 
önzô vagy öncélú, sosem célzott elszi-
getelôdést és bezárkózást, a magyarok 
szabadsága befogadó szabadság. Hoz-
zátette: nincsen igazi egyéni szabadság 
és egyéni jog közösségi jogok nélkül.

* * *
A romániai suceavai táblabíróság 

jogerôs ítéletben utasította el a Heine-
ken Románia keresetét, és állapította 

meg, hogy jogosan nevezi Igazi Csíki 
Sörnek termékét a székelyföldi Lixid 
Project Kft.

A bíróság --– a honlapján közzétett 
ítélet szerint --– megalapozatlannak 
találta a Heineken érveit abban a 
perben, amelyet a multinacionális cég 
indított szellemi tulajdona vélt elsajátí-
tása miatt a sörgyártó ellen.

A holland multinacionális cég 2003-
tól rendelkezik a Csíkszerdán gyártott 
Ciuc Premium (Csíki Prémium) sör-
márkával, amelyet a magyarok csíki 
sörként emlegetnek. 2014 novemberé-
ben aztán megjelent a piacon a Csíki 
Sör Manufaktúra terméke, az Igazi 
Csíki Sör, amely számára a gyártó 
Lixid Project Kft. szerzett jogi védel-
met.

A Heineken Románia szellemi tulaj-
dona megsértése, szabálytalan konku-
rencia és tisztességtelen kereskedelmi 
tevékenység vádjával nyújtott be ke-
resetet a csíkszentsimoni sörgyár el-
len. A társaság szerint az új termék 
elnevezése nagyon hasonlít a csíksze-
redai üzemében palackozott sörének 
nevéhez.

A felperes a tavaly piacra dobott ter-
mék elôállításának és forgalmazásának 
betiltását, a gyártósor és az áru elkob-
zását, továbbá --– a kártérítés remé-
nyében –-- egy garanciaalap létreho-
zását kérte. A keresetet alapfokon a 
Hargita megyei törvényszék, másod-
fokon pedig a táblabíróság utasította 
el. Az észak-romániai bíróságra a fel-
peres kérésére helyezték át a pert, a 
Heineken ugyanis úgy ítélte meg, 
hogy Székelyföldön ellenséges légkör-
ben kell pereskednie. Szerinte az al-
peres székelyföldi vállalkozó a médián 
keresztül nyomást gyakorolt a bíróság-
ra.

A multinacionális cég egyebek között 
azzal váltott ki ellenérzéseket a ma-
gyarságból, hogy bírósági keresetében 
az „úgynevezett Székelyföldön” -– ez a 
magyarellenes román média és politi-
kusok által gyakran használt kifejezés, 
amely tagadja a Székelyföld földrajzi 
egység létét --– tevékenykedô helyi 
termelôként mutatja be a beperelt cé-
get és tulajdonosát, Lénárd Andrást.

* * *
Három éven belül, várhatóan 2018-ra 

fejezôdhet be a 2012 márciusában 
leégett krasznahorkai vár felújítása --
– mondta az MTI-nek Viktor Jasan, a 
mûemléket kezelô Szlovák Nemzeti 
Múzeum (SNM) vezérigazgatója, miu-

tán a várban pusztító tûz harmadik 
évfordulóján nyílt napot tartottak a 
sajtó képviselôi számára az objektum-
ban.

A 13. századi várban 2012. március 
10-én ütött ki tûz, két tizenéves do-
hányzó gyerek figyelmetlensége mi-
att. A nemzeti örökség részét képezô 
épület teljes tetôszerkezete leégett, 
megsérült a várfal egy része, és szá-
mos mûkincs is elpusztult. A vár fel-
újításának korábbi menetét több idô-
beli csúszás jellemezte. Ezeket az 
illetékesek elôször a felújításra kiírt 
pályázat körüli bonyodalmakkal, majd 
a felújítás során alkalmazott mûszaki 
megoldások igényességével indokol-
ták.

„A felújítás elsô szakaszával elégedett 
vagyok, mivel a munkálatok ütemterv 
szerint haladnak” –-- jelentette ki a 
várban zajló munkálatok szemléje 
után Viktor Jasan. Kifejtette: a vár 
végleges tetôszerkezetének háromne-
gyede már elkészült, a többi részen 
pedig az ideiglenes tetôszerkezet eltá-
volítása folyik.

A Szlovák Nemzeti Múzeum vezéri-
gazgatója az MTI kérdésére azt mond-
ta: egyetért a kulturális minisztérium 
szakértôinek azon nézetével, hogy a 
vár felújítása három éven belül, 2018-
ra fejezôdhet be, úgy, hogy közben si-
kerül majd tartani a rekonstrukció 
feltételezett 15 millió eurós költségve-
tését.

* * *
Románia rövid idôn belül el fogja ve-

szíteni Erdélyt és ez ellen szinte sem-
mit se tehet --- írja a Jurnalul National

A román lapba, Ilie Serbanescu írt 
elemzést, amelyet a kolozsvaros.ro 
közölt magyarul. A neves közgazdász 
és egykori reformügyi miniszter 
(1996-98) szerint az ország új elnöke 
nem kerülheti meg, hogy Erdély és a 
Regát folyamatos távolodásával fog-
lalkozzon. A szakember rámutat. min-
den régiók a politikai határoktól füg-
getlenül a gazdasági, hatalmi pólusok 
vonzáskörzetében mozognak. Úgy lát-
ja, hogy Erdély számára Bukarest a 
leggyengébb gazdasági hatalmi pólus 
a térségben. Budapest és Bécs sokkal 
erôsebbek, és sokkal közelebb van-
nak.

Miközben Brassóból, vagy Nagysze-
benbôl nem vezet gyorsforgalmi út 
Bukarestbe, az autópályák nyugat fe-
lôl „megérkeztek Románia határaihoz, 
és Erdélybôl is elindultak nyugat felé”. 

A külföldi befektetések „leragadnak” 
Erdélyben, és a Johannis személyétôl 
remélt német tôkebeáramlás is csak a 
Kárpátok ívéig jut el. Serbanescu rá-
mutat: Temesvárt és Kolozsvárt he-
tente néhány repülôjárat köti össze 
Bukaresttel, míg ezeket a városokat 
hetente több tíz járat kapcsolja Buda-
pesthez, Bécshez, és Frankfurthoz.

A politikum végül követi majd a 
gazdaságot. Erdély Bukarestrôl való 
„leválása” valószínûleg már csak idô 
kérdése --- vonja le a következtetést a 
szerzô.

Serbanescu szerint a régió már ér-
zelmileg is egyre kevésbé kötôdik az 
ország többi részéhez.

„Az erdélyi többségi románok --– és 
nem mások –- fô tézise éppen az, hogy 
ôk dolgoznak, a bukaresti mitikák 
(Miticã Dragomir a román Csányi 
Sándor, 18 éven át állt a román fut-
ballszövetség élén, amúgy hírhedten 
korrupt milliárdos, tavaly vád alá is 
helyezték) pedig csak szórják a 
pénzt!”

Az eddig nagyjából tényszerû elem-
zés itt távolodik el (sajnos) erôsen a 
valóságtól. A szerzô ugyanis nem ke-
vesebbet állít, mint, hogy „már javá-
ban zajlanak a tárgyalások” a nagyha-
talmak között Erdély leválásáról, 
amelyeknek Románia „csak egyszerû 
nézôje”. (Alfahír.hu)

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
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Hogy kerülhettek a budapesti get-
tóból kiszabaduló zsidók a szovjet 
lágerekbe? Rákosi miért nem tett sem-
mit, holott beígérte, hogy hazahozzák az 
elhurcolt magyarok tízezreit? Mi köze 
van Hitler r betûjének a málenkij robot-
hoz? Csupán néhány kérdés, ami több 
mint részlet, hiszen csaknem egymillió 
magyarról beszélünk, ha a Szovjetunióba 
elhurcoltakról esik szó. Még a kommu-
nistáknak sem tetszett az NKVD váloga-
tás nélküli politikája. Gulág, terror és a 
bomló tudathasadás. Bognár Zalán tör-
ténész bízik benne, hogy az emlékévvel 
végre a társadalom nagyobb rétegei is 
megismerik huszadik századi történel-
münk hálátlanul háttérbe szorult borús 
szeletét. A Károli Gáspár Református 
Egyetem docensével kényszermunkáról 
és a zsigerekben élô félelemrôl is beszél-
gettünk a SZEMbeszédben.

–-- Miért nem ismeri kellôképpen a 
magyar társadalom a gulág témáját? 
Egyáltalán, miért nem tudjuk a helyén 
kezelni?

–-- Leginkább azért, mert a rendszer-
változásig nem is mertek beszélni a túl-
élôk. Ez tabutéma volt. Aki a Gulag vagy 
a Gupvi (Hadifogoly- és Internáltügyi 
Fôparancsnokság) lágerébôl hazajött, 
annak azt mondták, hogy ha beszélnek, 
akkor visszaviszik ôket a Szovjetunióba. 
Az elôzô rendszer prominens képviselôi 
1989 után is ott maradtak elég sok he-
lyen, és nem nagyon örültek volna, ha ez 
a téma valahonnan elôkerül. Igazából 
ennek tudom be, hogy nem ismeri ma 
kellôképpen a társadalom a Gulag, a má-
lenkij robot vagy éppen a Gupvi-lágerek 
rendszerét. Az elsô visszaemlékezések 
is csak 1989-ben jelentek meg. Egy 
tabutémáról beszélünk, s kicsit sarkítva 
mondom, de 1989–90-ig nem lehetett ku-
tatni, utána meg szinte már nem volt mit 
kutatni. Kutatásaim során sokszor talál-
koztam azzal, hogy a keresett iratanya-
gok eltûntek, így például a Magyar Vö-
röskereszt teljes 1945–46-os hadifogoly 
anyaga is. A Magyar Vöröskereszt fô-
titkárát, Gábor Áront is elhurcolták a 
gulágra.

Tulajdonképpen arról nem lehetett be-
szélni, hogy a dicsôséges Vörös Hadse-
reg polgári lakosok tömegeit elhurcolja. 
Maga Rákosi elvtárs is azt mondta, hogy 
a háború az háború, ahol fát vágnak, ott 
forgács is hullik. Egy márciusi levelében 
Rákosi azt írja Georgij Dimitrovnak, a 
bolgár kommunista párt fôtitkárának, 
hogy ismét megsokasodtak a razziák 
Budapesten, emberek ezreit viszik el a 
gyárba menet vagy jövet az utcákról ha-
difogolyként. Ezekrôl egyszerûen nem 
lehetett beszélni. A 90-es években, sôt 
még 2009-ben is attól féltek a túlélôk, 
hogy ha beszélnek minderrôl, ismét 
visszaviszik ôket vagy családjuknak 
lesz bántódása emiatt.

–-- Ez ismerôs reakció. Az elmúlt 
hónapban kerestem fel egy világháborús 
veteránt, hogy interjút készítsek vele. 
Megtiszteltetésnek vette a megkeresést, 
mégis nemet mondott, arra hivatkozva, 
hogy ô megjárta a fogolytáborokat, nem 
fog interjút adni.

–-- A legmélyebben, a zsigerekben él a 
félelem ezekben a meghurcolt emberek-
ben.

–-- Említette Rákosi levelét, melyben a 
pesti tömegek elhurcolásáról ír. 1945 
márciusáról van szó.

–-- Igen, Budapest ostroma után másfél 
hónappal, március 29-én jelenti Hátsze-
gi Ottó ezredes --– akit Budapest szovjet 
városparancsnoka mellé rendelt össze-
kötô tisztként a debreceni ideiglenes 
kormány --–, hogy az épülettömböket az 
NKVD körülveszi és a 18 és 50 év közötti 
férfiakat elviszik. Sôt még április köze-
pén is! Mivel elhúzódott az ostrom, 

Malinovszkij marsall magyarázattal 
tartozott Moszkvának. Gondoljunk bele, 
mire véget ér a fôváros ostroma, addig-
ra Zsukov marsall csapatai 60 kilomé-
terre megközelítették Berlint. Mali-
novszkij végsô jelentésében azt írja, 
hogy a magyar–német védôsereg 188 
ezer fôt vesztett, ebbôl 50 ezer a halottak 
száma és 138 ezer a hadifogoly. Tudni 
kell, hogy a védôk létszáma 79 ezer lehe-
tett. A legóvatosabb becslések szerint is 
maximum 35-40 ezer élhette túl a harco-
kat. Látható, mintegy 100 ezer embert 
„szedtek össze” Budapestrôl és környé-
kérôl. Fontos megjegyezni, hogy Mali-
novszkij a Vörös Hadsereg marsallja 
volt, viszont a hadifoglyok az NKVD 
Gupvi, vagyis a Hadifogoly- és Internál-
tügyi Fôparancsnoksága alá tartoztak. 
Az NKVD pedig nem válogatott: a 13 
éves fiútól a 65 éves emberig bárkit el-
hurcoltak. Nagy figyelem övezte az 
„egyenruhásokat”, a postásokat, a BSZ-
KRT-osokat (ez a BKV elôdje volt), a 
vasúti dolgozókat, a rendôröket, mond-
ván, hogy ezek miatt a különleges fegy-
veres erôk miatt is húzódott el az ost-
rom. De vittek zsidókat is. Január 18-a 
hajnalán, miután a budapesti gettót fel-
szabadították, sokan hazatértek, de kö-
zülük többeket még aznap elfogtak. A 
lakóháztömbjüket még aznap délután az 
NKVD körbevette, majd válogatás nél-
kül a hajnalban kiszabadítottakat is vit-
ték hadifogságba. Csak fél napig voltak 
szabadok! Mindenkit vittek: ellenállási 
mozgalmak tagjait, partizánokat, nem-
zetgyûlési képviselôket. Ember-ember, 
nekik csak a létszám volt a fontos.

–-- De milyen indokkal? Mire hivatko-
zott az NKVD vagy a Vörös Hadsereg?

–-- Az alapvetô indok, hogy óriási mun-
kaerôhiány volt ekkor a Szovjetunióban. 
Míg Hruscsov 1956-ban húszmillióra be-
csülte az emberveszteségüket, addig ma 
már a kutatók körülbelül 27-30 millióra 
teszik ezt a számot. Ráadásul 1945 nya-
rán 11,3 millió embert tartottak fegy-
verben, ami a teljes mai magyar lakos-
ságnál is több. Úgy gondolták, hogy az 
ellenség ingyenes munkaerôt jelent. Az 
mindegy, hogy rabszolga-munkaerô, s 
nem hatékony, de hát a gulág alkalma-
zásában már régi tapasztalataik voltak. 
Ez a rendszer nem volt intenzív, abszolút 
a mennyiségi mutatókat preferálták. 
Továbbá a célok közt szerepelt itt a meg-
torlás, a kollektív bûnösség elve, amit a 
németekre kimondtak, a magyarokra 
nem, mégis alkalmazták. Sztálin már 
1943-ban kijelentette, hogy a magyaro-
kat meg kell büntetni. Ez már elôre 
vetítette, hogy a polgári lakosságot is 
meg fogják hurcolni. Általában úgy-
mond málenkij robot volt az indok, „egy 
kicsi munka, aztán mehettek haza”. 
Ilyen valóban elôfordult, például romel-
takarításkor, viszont ugyanezt mondták 
akkor is, mikor tudták, hogy a Szovjet-
unióba viszik ôket kényszermunkára.

–-- Milyen rendszerben gondolták 
mindezt a szovjetek?

–-- Magyarországon három fô csoportra 
lehet osztani azokat, akiket elvittek. Az 
elsô a hadifogolylétszám-kiegészítés. 
Központi utasításra az 1941 után bevo-
nultakat –-- függetlenül attól, hogy már 
leszereltek-e vagy sem, sebesültek-e 
vagy sem –-- elvitték. Ide tartoznak azok 
is, akiket „személyes indíték alapján” 
hurcoltak el. Nevezetesen például, ami-
kor egy hadsereg vagy frontparancsnok 
nem tudta az adott hadmûveletet idôre 

végrehajtani, akkor azt az ellenséges 
erôk vártnál magasabb létszámával ma-
gyarázták. Mivel valójában nem voltak 
többen, ezért a hiányzó hadifogolylét-
számot civilekbôl pótolták ki. Ez meg-
történt például a tordai csata után is. 
Kolozsváron ötezer embert gyûjtöttek 
össze, a vármegyébôl pedig további 
négyezer-ötszázat. A szovjetek arra hi-
vatkoztak, hogy azért volt olyan nehéz 
áttörni a magyar–német vonalakat, mert 
a partizánok (a helyi lakosság) segítették 
ôket.

Második csoport: az etnikai tisztogatás, 
ami tulajdonképpen a trianoni határokon 
kívüli területeken érvényesült. A szovje-
tekkel szövetséges vagy átállt országok 
igyekeztek kihasználni a háborús hely-
zetet. A legjobban feldolgozott eset, 
amikor Kárpátalján a 0036-os parancs 
alapján a 4. Ukrán Front katonái a 18–50 
év közötti német és magyar férfiakat 
elhurcolják, arra hivatkozva, hogy „ve-
szélyt jelentenek a hátországra”. Valójá-
ban Kárpátalját a Szovjetunióhoz akar-
ták csatolni, s e területtel hídfôként 
számoltak. Ezzel az akcióval a szovjetek 
megfélemlítették a teljes lakosságot, 
majd válogatott képviselôk által kikiál-
tották, hogy Kárpátalja Szovjet-Ukraj-
nához csatlakozik. Voltak hasonló esetek 
Romániában és Csehszlovákiában is. Ju-
goszláviában azonban ezt a munkát saj-
nálatos módon Tito partizánjai végezték 
el, ahol magyarok tízezreit ölték meg.

A harmadik csoport: a németként való 
elhurcolás. Sztálin 1944. december 16-án 
adja ki azt a központi utasítását, hogy az 
elfoglalt területeken a német származá-
sú férfiakat 17–45, a nôket 18–30 éves 
korig el kell vinni munkára a dél-ukraj-
nai iparvidékre. De hogy ki számított 
németnek, azt mindig a parancsnok 
mondta meg! Az ónodi fôszolgabíró 
széttárta a karját, mikor a NKVD-s tiszt 
arra kérte, hogy írja össze a helyi 
németeket. Nem volt kit írjon a listára, 
ugyanis Ónod színtiszta magyar falu 
volt. Két lakost találtak, akiknek már a 
nagyszülei sem beszélték a németet. Er-
re a szovjet tiszt úgy döntött, hogy aki-
nek r betûre végzôdik a vezetékneve, 
azokat mind elviszik, mondván, hogy 
Hitlernek is r betûre végzôdött a neve. A 
parancsot végre kellett hajtani, nem 
mondhatta azt a tiszt, hogy rossz a pa-
rancs, így „teremtett” németeket.

–-- Egy részüknek ezzel valójában meg-
ásták a sírját is. Hova vitték ôket?

–-- Fontos megjegyezni, hogy az elhur-
colt civilek nagyobb része hadifogoly-, 
míg kisebb részük, akiket német szár-
mazásuk miatt vittek el, azok internált-
státuszba kerültek. Budapestrôl és kör-
nyékérôl mintegy 100 ezer embert, az 
ország többi részérôl további 50-70 ezer 
embert „szedtek össze”. Mikor már rég 
véget ért a háború Európában, 1945. 
május 30-án is tömegeket visznek má-
lenkij robotra. Ezt a Somogy vármegyei 
fôispán feljegyzése bizonyítja. Akiket 
németként vittek el, azokat internálták, 
tehát nem ugyanoda kerültek. Ugye ez a 
Gupvi-láger rendszere, nem a gulág. A 
hadifoglyok és az internáltak túlnyomó 
többsége az európai részre került, míg 
az internáltak ezen belül is a Donyec-
medencébe, ahol ma is harcok folynak.

–-- Tiltakozik e rendszer ellen bárki is?
–-- Magyarországon természetesen a 

kormány azonnal felemeli a szavát, de a 
szovjetek azt válaszolják, hogy errôl ôk 

Szinte megtizedelte az 
országot az NKVD, 

mégse beszélünk róla

nem tudnak. Döbbenetes adalék: Rákosi 
a moszkvai magyar követségi titkárától, 
Horváth Imrétôl azt kérte, hogy lega-
lább a bányászokat engedjék haza. Hor-
váth válaszában kifejtette, hogy „ehhez 
mi kevesek vagyunk, ebben maga Sztá-
lin vagy Vorosilov dönthetne, de egyéb-
ként is minek ôket hazavinni, az elhur-
coltak közvetve rajtunk is segítenek…” 
Az internacionalizmus jegyében nem 
mindegy, hogy a pécsi vagy a donyeci 
bányában dolgoznak a magyar bányá-
szok? A hozzáállás döbbenetes, a homo 
communisticus gondolkodásmódja na-
gyon jól kibontakozik, ahogy az is, hogy 
Rákosi mennyire nem tud elintézni 
semmit, holott azzal kampányoltak, ha 
rájuk szavaznak, akkor hazahozzák az 
összes hadifoglyot. A nemzetközi vi-
szonylatokról: megvan Churchillnek 
azon levele, melyet a Foreign Office-nak 
címzett, és kifejtette, tulajdonképpen 
megérti a szovjeteket, hiszen annyit 
szenvedtek. Az angolszászok valójában, 
ahogy Katiny felett, efölött az eljárás 
fölött is szemet hunytak.

–-- Mennyi honfitársunkat érintette a 
málenkij robot? És mi lehet a becsült 
szám a hadifoglyokkal együtt?

–-- A trianoni Magyarországról elhur-
colt civilek száma 200-230 ezer fô, ha a 
korabeli, 172 ezer négyzetméteres, közel 
15 milliós Magyarországot vesszük, ak-
kor csaknem 300 ezer emberrôl beszé-
lünk. Ha a katonákat nézzük, döbbenetes 
az adat, 660-680 ezer fô esett szovjet 
fogságba. Összességében tehát a kora-
beli, a csaknem 15 milliós Magyaror-
szágról mintegy egymillió ember került 
ki a Szovjetunióba. Körülbelül egyhar-
mada volt civil, s kétharmad katona. 
Ilyen arányokat lehet mondani, és akkor 
itt most nem beszéltünk a gulágosokról.

–-- Akkor beszéljünk róluk is.
–-- Az egy másik téma. A gulágra sze-

mélyes ítéletek alapján vitték az embe-
reket. Oda is általában keresztény, a 
nemzeti szervezetek vezetôit, illetve a 
volt magyar katonai hírszerzés embereit 
vitték. Ujszászy István és Kádár 
Gyula is oda került, ahogy Hátszegi 
Ottót is, aki korábban kétszer is je-
lentett, hogy tömegesen hurcolják el 
Budapestrôl az embereket. Ide kerül 
Esterházy János is, akit a csehszlovákok 
vitetnek el, mivel a háború alatt ô zsi-
dókat is mentett. Nagyon kellemetlen 
számukra, hogy egy magyar ember -– 
amikor a magyarokat már kollektív 
bûnössé nyilvánították –-- valójában hôs. 
Nem merték így bíróság elé állítani, 
mert több zsidó is kiállt volna mellette. 
Ehelyett elhurcoltatják, hogy ne legyen 
ott a tárgyalásán. De Kovács Bélát is a 
kommunista párt hurcoltatja el. A gu-
lágra még egyszerû embereket is el-
vittek, ha rossz helyen voltak rossz 
idôben. Döbbenetes, hogy tudunk olyan-
ról, hogy egy kisvárosnál megáll egy 
teherautó a köztéren, összeszed x em-
bert, aki ott áll, és elítélik ôket mint egy 
ellenálló bandának a résztvevôit. Volt 
egy forgatókönyv, amihez szereplôket 
kellett találni, és ha valaki nem vallotta 
be, hogy mit csinált, akkor egy x-et 
húztak a neve mellé, mondván, hogy ez 
egy analfabéta és csak egy x-et tudott 
oda tenni. Ôket 10-15-25 évre ítélték el az 
orosz büntetôtörvénykönyv 58. paragra-
fusának különbözô bekezdései alapján. 
Papok, politikai ellenfelek, de a leventék 
is a gulágra kerültek, hiszen a betöretlen, 
fiatal lelkek a legnagyobb veszélyt je-
lentették a Szovjetunió számára. Rózsás 
János is levente volt, ahogy Keményfi 
Béla is, akit 15 évesen gerinclövéssel 
hurcoltak el.

–-- Milyen körülmények uralkodnak 
ott? Felmerül a kérdés, lehet-e pár-
huzamot vonni a német koncentrációs 

táborokkal? Révay József 1945 elején 
egy Rákosinak írt jelentésében meg is 
említi ezt a párhuzamot. Mindkét eset-
ben milliókról beszélünk, emberek 
millióinak áldozatáról.

–-- Már a kiutazás során tízezrek haltak 
meg, a tífusz, a vérhas mellett az alul-
tápláltság is gyilkol. A Gulag-rabok visz-
szaemlékezéseibôl tudjuk, odamentek a 
láger parancsnokához, hogy adjanak 
nekik több élelmet, hogy legyen erejük 
teljesíteni a tervszámokat. A válasz: 
„Mit gondolnak, nem azért hoztuk ide 
magukat, hogy dolgozzanak, hanem 
hogy halálra dolgoztassuk magukat, és 
hogy magukkal zsírozzuk meg a szovjet 
földet.” Tulajdonképpen a gulág a terror 
helye volt. A túlélôk vallomásainak gya-
kori gondolata: „Irigyeltük azokat, akik 
meghaltak”. Ugyanis az elhunytak már 
nem szenvedtek tovább. A két totális 
diktatúrának, a német nemzeti szocialis-
ta és a szovjet szocialista birodalomnak 
az emberi élet számított a legkevésbé.

–-- Azt lehet tudni, hogy ki az elsô, aki 
kikerült a gulágra? S mikor térnek haza 
az elsô csoportok?

–-- Ez nehéz kérdés. Azt lehet tudni, 
hogy már 1939-ben, Lengyelország meg-
szállása után a Horthy-rendszer elôl 
számos magyar kommunista menekült 
át a határon, hogy csatlakozzon a Szov-
jetunióhoz. Jobb esetben tiltott határát-
lépésért öt, rosszabb esetben kémkedés 
vádjával 25 év gulágra ítélték ôket. Ren-
geteg kommunista is gulágra került, 
mint például Lengyel József. Szoktam 
mondani, hogy Rákosi Horthynak kö-
szönhette, hogy elkerülte a gulágot vagy 
a halált, mert ô ekkor a Csillagbörtön 
foglya volt. Kun Béla már nem volt ilyen 
szerencsés. Az elsô magyar csoportot 
1953. november 25-én, a 6:3 napján en-
gedték haza, majd 1955-ben volt a má-
sodik nagy hullám, mikor tömegek tér-
nek vissza a gulágról, velük együtt 
jöttek az utolsó hadifoglyok is.

Csaknem 400 ezren tértek haza a tria-
noni Magyarországra, ugyanakkor több 
mint 200 ezren viszont biztosan meg-
haltak, de ez lehet 300 ezer fô is. Nem 
tudjuk pontosan azt sem, hogy a szom-
szédos országokba hány magyar ember 
tért vissza. Még csak 25 éve kezdhettük 
el a kutatásokat, és nagyon kevesen 
kutatjuk ezt a témát. Bôven van kutatni-
való, és az orosz levéltárak még ren-
geteg adatot rejtenek, csak nagyon ne-
héz lesz hozzáférni.

–-- Túl a kutatásokon, a társadalom, mi, 
magyarok hogyan tudnánk méltóbban 
emlékezni?

–-- Hála Istennek a kormány idén janu-
ár 20-án elfogadott egy kormányhatáro-
zatot, hogy a Szovjetunióba politikai 
rabként vagy kényszermunkásként el-
hurcoltak emlékévének nyilvánítja a 
2015-ös évet. Emlékmûvek állítása, 
rendezvények, konferenciák, kutatások 
mellett bízunk abban, hogy végre az 
eredmények bekerülnek a történelem-
könyvekbe, és fontos, hogy a társadalmi 
köztudatba is beépüljenek, de ez egy 
hosszú munka. Ne felejtsük el, míg a 
holokausztról 1945 óta lehet beszélni, itt 
még csak 25 év telt el. Tehát ott van 70 
év, itt csak 25, ez azért óriási idôkü-
lönbség, és mivel a Szovjetunió gyôztes 
hatalom volt, szövetséges hatalom, így 
nem merték felelôsségre vonni. Német-
országról meg minden adat megvolt. 
Isten malmai lassan ôrölnek, de azért 
ôrölnek, azt lehet mondani, hogy késôn 
indult el a folyamat, de most reményeink 
szerint a 70. évforduló egy nagyobb 
lökést fog adni az egész téma feltárá-
sának és a társadalmi köztudatba való 
beemelésének. Bízzunk benne!

(M.N.)



2014. november 9-én Sydneyben a 
Délvidéki Magyarok Házában került 
felavatásra az a gyönyörû emlékmû, 
mely az I. Világháború 100. évfor-
dulója alkalmából emléket állít a vi-
lágháború magyar és magyar szár-
mazású hôseinek. Az Emlékmû, me-
lyet vitéz Uhrweiss Benedek saját 
költségén állíttatott fel, és egyben a 
magyar nemzet szabadságáért foly-
tatott történelmi küzdelmeit is tük-
rözi, Dr. Kövér László, a Magyar 
Országgyûlés elnöke jelenlétében ke-
rült felavatásra, az új magyar állam-
polgársági eskütétel után.

Hosszú idô --- két és fél év --- telt el 
a gondolattól az emlékmû megva-
lósításáig, melyet az alábbiakban is-
mertetünk tisztelt olvasóinkkal.

* * *
A Magyar Front címû újság 1937. 

augusztus 15. számában alábbi cikk 
jelent meg:
„Szövetségünk jelvénye Ausztrá-

liában
A Magyar Frontban annak idején 

hírt adtunk róla, hogy az Ausztrália 
területén lakó, a világháborúban a 
brit és ausztrál lobogó alatt küzdött 
magyar származású frontharcosok 
Sydney-ben hôsi emlékmûvet emeltek 
és kérték, hogy az Országos  Front-
harcos Szövetség küldje meg nekik 
pajzsjelvényét a hôsi  emlékmû talap-
zatába való beépítés végett. A jelvény 
elkészült s már útban van Ausztrália 
felé, hogy a messze tengerentúl is 
hirdesse a magyar katona dícsôségét”

(pajzsjelvény képe az újságcikkben 
megjelent)

A pajzsjelvény azonban a történelem 
viharában eltûnt, az soha nem érke-
zett meg! (A szerzô megjegyzése)

-- . --
2012. februárjában Ausztráliában élô 

rendtársaim, vitéz Szmolnik Lajos 
és vitéz Uhrweiss Benedek levélben 
azzal a kéréssel fordultak hozzám, 
megküldve az újságcikk másolatát, 
hogy legyek segítségükre a pajzsjel-
vény felkutatásában és elkészítésé-
ben, hogy az az eredeti elgondolásnak 
megfelelôen eljuttatva Ausztráliába, 
az I. Világháború 100. évfordulóján, 
2014. május utolsó vasárnapján, a 
Magyar Hôsök Emlékünnepén végre 
a tervezett helyére kerüljön.

Vitéz Uhrweiss Benedek tájékozta-
tott arról, hogy a kérést megelözôen, 
volt már kísérlet a pajzsjelvény fel-
kutatására, de nem járt sikerrel, 
ezért nagy szeretettel vállaltam e 
nem könnyû hazafia feladatot.

A munka elsô lépése egy eredeti 
pajzsjelvény felkutatása volt, mely 
alapján öntôminta készíthetô. Hála a 
Honvédelmi Minisztérium hadtörté-
neti Intézet és Múzeum munkatár-
sainak, akik több hetes kutatás után 
az egyik raktárban találtak kopott, 
töredezett, névre szóló gipsz pajzsjel-
vényt. Most már a feladat az öntödei 
lehetôségek megtalálása volt.

Hosszas informálódás után egyik 
gyerekkori barátommal történô be-
szélgetés során kiderült, hogy az 
egykori csepeli Kossuth Lajos Gép --- 
és Öntôipari Technikumi iskolatár-
sunk az egyik csepeli öntöde tulajdo-
nosa. Felvettük vele a kapcsolatot, 
bemutatta termékeit és örömmel vál-
lalta ezt a nemes feladatot. Közösen 
megnéztük az elôkerült pajzsjelvé-
nyeket, mely alapján elmondta szak-
véleményét az elkészítés lehetôségé-
rôl és a jelentôs, többszázezer forint 
költségrôl, valamint azt kérte, hogy 
kb. egy hónapra elvihesse azokat 
mintavétel céljából. Az eseményekrôl 
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Az I. Világháború kitörésének 
100. évfordulója alkalmából 
a hôsi halált halt magyar és 
magyar származású katonák 

emlékmûve megvalósításának 
története

tájékoztattam vitéz Uhrweiss Bene-
deket, aki vállalta az elkészítés költ-
ségeit. Ezt követôen 2013. április 11-
én írásban kértem a pajzsjelvények 
kiadásának engedélyezését, melynek 
átfutása jelentôs idôt vett igénybe. 
Majd 2014. január 29-én „Átadás-
átvételi nyilatkozat” aláírása után a 
pajzsjelvényeket átvettem és átadtam 
mintavételre.

A gyártás nem volt problémamentes, 
mivel a rendelkezésre álló minták 
hiányosságai miatt az elkészített öntô-
mintán jelentôs szobrászati munkát 
kellett végezni a kész öntvény kiváló 
minôsége elérése érdekében. A vége-
redmény azonban csodás lett. 2014. 
február 28-án az asztalra helyezett 
4.65 kg súlyú, 38x28 cm-es, bronz 
pajzsjelvény csak úgy szikrázott a 
rávetôdött napfényben. Az elkészült 
pajzsjelvényt  megörökítés céljából 
lefényképeztem, majd március 11-én 
bemutattam a Honvédelmi Miniszté-
rium Társadalmi Kapcsolatok és Há-
borús Kegyeleti Fôosztály munkatár-
sainak. Kértem segítségüket, hogy a 
pajzsjelvény a Külügyminisztérium 
útján, diplomáciai futárszolgálattal 
jusson el Ausztráliába. Segítségükkel 
március 27-én felvettem a kapcsolatot 
a Külügyminisztérium illetékes mun-
katársával, aki segítséget igért, azon-
ban a továbbiakban hiába kerestem. 
Egy hét elteltével szerencsére egy 
segítôkész nagykövet vette fel a tele-

font és kérésemre tájékoztatott, hogy 
az általam keresett munkatársat nem 
találja, a diplomáciai futárposta pedig 
tegnap elment Ausztráliába a közelgô 
országgyûlési választások elôkészíté-
se céljából. BUMM!!

Képzelhetik, mit éreztem. Az idô 
azonban szorított, tehát lépni kellett!

Még aznap szakszerûen becsomagol-
tam a pajzsot és postán feladtam vi-
téz Uhrwiss Benedek rendtársam 
címére, kitöltve számos nyomtat-
ványt. másnap azonban újabb megle-
petés ért. A postáról kerestek, hogy 
további nyomtatványokat kell kitölte-
ni, valamint beszélnem kellett a Liszt 
Ferenc (Ferihegyi) Repülôtér postai 
kicserélô központ osztályvezetôjével, 
akivel tisztáznom kellett, hogy bronz-
öntvény (pajzs) nem nemzeti érték, 
mert ha az, akkor a Nemzeti Galéria 
kiviteli engedélyére van szükség, to-
vábbá a küldemény feltüntetett több 
százezer forint értékét felére (1.000 
Euróra) kellett csökkenteni a többszö-
ri vámolás elkerülése céljából. Ezt 
követôen másnap az éjszakai repülô-
járattal végre elindulhatott rendelte-
tési helye felé.

Idôtlennek tûnô várakozás követke-
zett --- sokszor arra gondolva, hogy az 
1937-ben elküldôtt pajzs nem érkezett 
meg, míg április 15-én reggel 7 óra-
kor megcsörrent a telefon, és vitéz 
Uhrweiss Benedek tájékoztatott, 
hogy megérkezett a várva várt külde-

mény. Ezzel megkezdôdhetett a pajzs-
jelvény elhelyezésének és a 100 éves 
avatási ünnepség lebonyolításának 
megszervezése.

Sajnos az 1937-es újságcikkben emlí-
tett Sydney-i emlékmûvön (emlék-
kereszten), majd új helyszínként vitéz 
Szmolnik Lajos közremûködésével 
Melbourne-ben, a Carlton-i temetôben 
lévô magyar emlékmûvön történô el-
helyezés azonban akadályokba ütkö-
zött, mivel különbözô indokokra tör-
ténô hivatkozással, vagy irigységbôl 
nem adták meg az engedályt. A „tu-
ráni átok” most is mûködött, mely 
eléggé el nem ítélhetô módon mega-
kadályozta, hogy a magyar Hôsök 
Emlékünnepén valósággá váljon a 
100 éves ünnepélyes megemlékezés.

Ezt követôen vitéz Uhrweiss Bene-
dek elhatározta, hogy saját maga állít 
fel egy olyan emlékmûvet, amely 
méltóképpen örökíti meg a 100 éves 
évfordulót. Megtervezte és saját költ-
ségén a Délvidéi Magyarok Házában 
felállította a képen látható gyönyörû 
emlékmûvet. Az emlékmûvön elhe-
lyezett turulmadár pedig vitéz major 
generál Mechtler László adómánya. 
Az emlékmû felavatása és felszente-
lése sem az elvárt méltósággal tör-
tént, mivel nem engedélyezték az 
ünnepélyes avatást 2014. november 
9-én, a Magyar Országgyûlés elnöke, 
Dr. Kövér László részvételével meg-
tartott állampolgári eskûtétel kereté-
ben. Így az emlékmûvet az ünnepség 
elôtt maga vitéz Uhrweiss Benedek 
avatta fel, a még megôrzött Mind-
szenty József hercegprimás meg-
szentelt vízével, majd az ünnepséget 
követôen igazi hazafiak körében mu-
tatta be Dr. Kövér Lászlónak, aki a 
pajzsra helyezett kezével fejezt ki a 
magyar nemzet hôsei iránti tisztele-
tét. Azt is ismertette az elnök úrral, 
hogy a pajzsot vitéz Bôsze József 
készíttette el Magyarországon.

„Vitéz Uhrweiss Benedek tájékoz-
tatott, hogy az emlékmû október 24-
én, szombaton került felszentelésre a 
nagyterem színpadának jobboldali fa-
lára. Ezzel Benedek bajtársam még 
az október 26. mûtéte elôtt megelôzte, 
hogy a rosszindulatú ellenzôk cso-
portja megakadályozza az emlékmû 
felszerelését. Így a Délvidéki Magyar 
Szövetség elnökével vitéz Piri Jó-
zseffel megbeszélte a sürgôs közre-

mûködést, aki személyesen jött és 
nyitotta ki a klubot, hogy felszerelést 
el tudják intézni. Sajnos a november 
9. avatást meggátolta a nagykövet, 
Sikó Anna, azzal az indoklással, hogy 
nem lesz idejük a túl szoros program 
miatt. Emiatt a hivatalos avatást és 
felszentelést Lédeczi Dénes, kato-
likus plébános december 21-én, a 
„Gyertyafényes Est napján” tartotta, 
emlékezve arra, hogy ezen a napon 
mindkét fél megállt a karácsonyi ün-
nepet tûzszünettel tartva, tiszteletüket 
adva a szent karácsonynak. Ez még 
egy nagyobb jelentôséget adott a 
pajzs 100. évfordulójának.

Vitéz Bôsze József ny. alezredes.

Balról v.Uhrweiss Benedek 
és v.Mechtler László ny.á. v.ôrnagy.

2014. november 9. jelentôs dátum az 
Ausztráliában élô magyarok számára. 
Egy igaz magyar hazafi, vitéz Uhr-
weiss Benedek megteremtette azt az 
emlékhelyet, mely elôtt minden év 
május utolsó vasárnapján, a Magyar 
Hôsök Emlékünnepén Méltóképpen 
hajthatnak fejet a hálás utódok, hôs 
elôdeik emléke elôtt, akikre emlékez-
ni örök kötelességünk. Tisztelet és 
hála vitéz Uhrweiss Benedeknek, aki 
hazájától távol kézbe vett és magasba 
emelt egy olyan mindent beragyogó 
jelképes fáklyát, amely mindeddig 
hirdeti a magyar katona vitézségét és 
hôsiességét, amíg magyar szív dob-
ban széles e világon. Köszönjük.

vitéz Bôsze József 
nyugállományú alezredes

Lédeczi Dénes plébános 
megáldja az emlékmûvet.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015 március 29-én vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)

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

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

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 
2015.március 29-én vasárnap de. 11.30 órakor 

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

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

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA) 

2015. március 29-én vasárnap de. 11 órakor 
  ISTENTISZTELET 

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

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

 BRISBANE (QLD) 
2015. március 29-én vasárnap de.11. órakor  

 ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   

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

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

 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától
Istentisztelet

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

Aspley, Észak Brisbane 2015. minden hónap második 

vasárnapján de. 11.30 órától  Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára

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

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,
 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Carltoni Temetô Magyar Hôsök 
Emlékmûve

Március 15
Március 15-én vasárnap délelôtt a Carlton-i Temetô Magyar Hôsök Emlékmûvénél, egyházunk gyülekezetének 

kiküldôttjei az ott megjelenô egyesületeknek képviselôivel egy rövid áhítat keretében elhelyezték a kegyelet és hála 

koszorúit.

Ezt követôen 11 órakor Ünnepi Istentisztelet volt a North Fitzroy-i Magyar Református Templomban. Nt. Dézsi 
Csaba buzdító igehírdetése után, Toldi Bianka szavalta Petôfi Sándor Talpra Magyar címû versét.

Istentisztelet után a Gyülekezet átvonult a templom melletti Bocskaiba ebédelni.

Csutoros István a Nth. Fitzroyi Magyar Református Egyház fôgondnoka 
elhelyezi a koszorút a Hôsök Emlékmûvénél

Dr. Domaniczky Endre konzul 
és Fekete Lóránt koszorúzás elôtt
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Dr. Hangay György:

Híresen botrányos 
szépségkirálynônk: Gábor Zsazsa.

Most egy különösen híres – vagy hírhedt? – honfitársunkról, Gábor 
Zsazsáról lesz szó. Miért, illetve mirôl híres? Hogy került a 
hollywoodi sztárok élvonalába, hiszen sem Oszkárt, sem Emmy 
díjat nem kapott, nevét mégis ismeri az egész világ. 

Szóval, mirôl volt híres?
Ezt egyszer egy újságírónô is meg-

kérdezte tôle, megjegyezve, hogy tu-
lajdonképpen alig néhány filmben 
szerepelt csak, mégis mint híres szí-
nésznôt ismeri az egész világ. Zsazsa a 
tôle megszokott, odavetett válasszal 
intézte el az okvetetlenkedô kérdést: 
azért Darling, mert engem mindenki 
el akart venni feleségül.

Hát mondjuk ehhez is különös tehet-
ség, illetve adottság kell. De elég ez?

Zsazsa esetében elég lett volna, de 
persze volt ôbenne sokkal több is. 
Kezdjük talán az elején, honnan jött, 
hogyan kezdte? 1917. Február 6-án 
született Budapesten és a roppant 
népszerû Fedák Sári után, ô is a Sári 
nevet kapta, de akárcsak a nagy szí-
nésznô, kisgyerekként ô sem tudta 
helyesen kiejteni, hanem Sári helyett 
Zsazsát mondott és így aztán ez rajta is 
ragadt, egy életen át. Hárman voltak 
testvérek, Magda a legidôsebb, Zsa-
zsa a középsô és Éva a legfiatalabb. 
Édesanyja egy jómenetelû ékszerke-
reskedést örökölt és ennek köszönhe-
tôen jómódban élt a család. Zsazsát 13 
évesen egy svájci leánynevelôbe küld-
ték, ahol gyorsan elsajátította a társa-
sági viselkedés minden csínját-bínját. 
Színésznôi, illetve énekesnôi szárnyait 
is elkezdte bontogatni és hamarosan 
nagy sikerrel, szubrettként lépett fel 

az „Éneklô álmok” címû operettben. 
Ezt követôen a Bécsi Színiiskolában is 
tanult, de mondhatni, hogy csak egy 
úgynevezett gyorstalpaló tanfolyamot 
végzett, mindössze három hónap alatt. 
Nem volt többre szüksége. Szépsége, 
elragadó, ragyogó személyisége min-
den iskolánál többet ért. A színpadi 
tündöklés másfajta eredményt is ho-
zott:egy Burhan Asaf Belge nevezetû 
török diplomata úgy belehabarodott a 
csodszép kislányba, hogy azon nyom-
ban megkérte kezét. Az eljegyzést 
esküvô követte és Zsazsa 15 éves korá-
ban elindult azon az életúton, melyrôl 
aztán soha le sem tért. És még egy jel-
lemzô dolog történt: az esküvôi aján-
dékok egyike egy 10 karátos brilliáns 
gyûrû volt. Igaz, ezt nem a vôlegény, 
hanem Gábor papa adta --– de hát el-
végre, mit adhat egy ékszerüzlet tu-
lajdonosa a lányának?

Ettôl fogva Zsazsa élete olyan volt, 
mint egy felgyorsított filmfelvétel. 
Peregtek az események. 1936-ban 
Magyarország Szépségkirálynôje lett, 
de néhány éven belül mégis végle-
gesen el kellett hagynia hazáját. 
Miért? Mert a Gábor  család zsidó 
származású volt és habár valószínûleg 
áttértek a katolikus vallásra, a negy-
venes évek Magyarországa nem volt a 
legbiztonságosabb hely számukra. 
Magda, Éva és  Zsazsa 1941-ben Ame-
rikába került. Szüleik közben elváltak, 
és a mama lányaihoz csatlakozva szin-
tén az USA-ban fejezte be. Zsazsa 
forgószél jellegû élete tovább zajlott --
– a török diplomatától nemsokára 
elvált, s máris megjelent az újabb ké-

rô, mégpedig nem más mint a mil-
liárdos Conrad Hilton, a hatalmas 
luxus szállodák tulajdonosa. Nem le-
hetett valmi kimondott úriember --– 
biztos vagyok benne, hogy ô nem 
Svájcban tanult illemtant --- mert elsô 
találkozásuk alkalmával pénzt ajánlott 
Zsazsának egy kis floridai kirándulás 
fejében. Igaz, nem csak egy pár fityin-
get, hanem 20 000 dollárt. De Zsazsa 
visszautasította, ennyivel ô nem elége-
dett meg. Neki az egész kellett és négy 
hónap múlva már Mrs. Hiltonként 
tündökölt Holywoodban. A házasság 
ezután öt évig tartott, mert Hilton csak 
ennyi ideig bírta szusszal --– és türe-
lemmel. Mert Zsazsa bizony megvisel-
te a szálloda-mágnás idegeit és pénz-
tárcáját. Pedig még egy kisgyerekük 
is született, Francesca Hilton. A ki-
sebb-nagyobb botrányok egymást ér-
ték, Zsazsa egyre híresebb és hírhed-
tebb lett Holywoodban, aztán lassan az 
egész világon. 

Rengeteg kisebb-nagyobb TV szere-
pet kapott, mert személyisége sikert 
hozott még a leggyöngébb daraboknak 
is. Sorozatokban, TV drámákban ját-
szott és 1952-tôl kezdve sok nagy film-
ben is. Legtöbbször jóformán csak 
saját magát alakította, az európai 
csábbal-bájjal felruházott szépséget, 
akinek egy férfi sem tudott ellenállni. 
Mindez rendkívül népszerûvé tette és 
nemsokára nem is színésznôi képes-
ségei miatt, hanem személyes varázsá-
ért kedvelte a közönség. Megszámlál-
hatatlan bulvár show-ban, holywoodi 
pletykamûsorban szerepelt és az ame-
rikaiaknak nagyon tetszett a minden 

álszemérmet sutba dobó, hetyke, lát-
szólag öntelt viselkedés, de fôleg az 
aranyköpései, melyekbôl nézôi bôven 
hallhattak. Zsazsa mondásai hamaro-
san elhíresültek és szinte szállóigévé 
váltak. Egyike ezeknek volt a ma már 
szinte közhelynek számító mondása,: 
hogy „Mindegy, mit beszélnek rólam, 
csak rólam beszéljenek” meg hogy 
„Egy gazdag férfi sosem lehet ronda.”

Hilton után még hét férje volt --– és 
így végül is összesen kilencre rúgott 
az egymás utáni  férjek összlétszáma-  
na meg hát  ezeken túl, illetve mellett, 
számtalan hosszabb-rövidebb ideig 
tartó szerelmi kalandja a filmvilág 
nagy hôsszerelmeseivel --– közöttük 
Sean Conneryvel. Híresebb  szeretôi 
közé sorolhatta Frank Sinatrát, Ric-
hard Burtont --- sôt mi több, még Kis-
singert is. Házasságaira és válásaira 
valamint házasságain kívüli kalan-
dokra is vonatkozik egy legendás mon-
dása: „Hogy hány férjet fogyasztot-
tam? Csak a sajátjaimról van szó?”

Zsazsa  megválogatta férjeit, lehetô-
leg milliárdosoknak, legrosszabb eset-
ben multimilliomosoknak fogadott 
örök hûséget. Ez a hûség gyakran 
ugyancsak tiszavirág életû volt, mert 
volt olyan házassága, mely csak hóna-
pokig tartott. A válások tényleg szépen 
hoztak a konyhára, mert az amerikai 
törvények szerint az elvált feleségek-
nek komoly végkielégítések járnak. 
Zsazsa ezt sem rejtette véka alá és ez-
zel kapcsolatban is volt egy szellemes 
mondása, mondván hogy „Jó vagyok a 
háztartásban. Ha elhagyok egy férfit, 
megtartom a házát.”

Mondhatnánk, hogy nem találta meg 
az igazit? Azt hiszem Zsazsának min-
den valamire való –-- más szóval 
gazdag –-- férfi „igazi” volt. Csak 
szerette ôket váltogatni, gondolom. 
1986   -ban azonban megjelent Frede-
rick von Anhalt herceg, akárcsak az 
a mesebeli, a fehér lovon --- és elnyerte 
a 69 éves, de még kétségtelenül rop-
pant vonzó díva brilliáns gyûrûkkel 
megrakott kacsóját. Anhalt herceg  --- 

kinek hercegi címéhez ugyan holmi 
kétségek is szorulnak –- háromszorosan 
vonzó volt. Elôször is mesésen gazdag 
és mintegy 30 évvel fiatalabb volt  Zsa-
zsánál, ráadásul nejébôl hercegnôt 
csinált. Ez már igen. Itt már érdemes 
volt megállapodni- és ez a házasság 
még mindíg tart. Igaz, Zsazsa felett is 
elszállt az idô, immáron 99. év ben, sú-
lyos betegen bizony már nem nagyon 
fickándozik.

És hogyan alakult testvéreinek sor-
sa? Magda nem futott be valami híres 
film-karriert, mindössze egyetlen egy 
magyar játékfilmben játszott, azon túl 
pedig néhány amerikai dokumentum 
filmben, amelyekben  javarészt önma-
gáról és természetesen Zsazsa viselt 
dolgairól beszélt. Éva viszont, aki szin-
tén nagyon szép, megnyerô személyi-
ség volt, ragyogó karriert teremtett 
Holywoodban. Jónéhány játékfilmben 
és TV produkcióban szerepelt, mindíg 
nagy sikerrel. Legismertebb szerepe 
az évekig futó „Green Acres”--- ben  
volt, ahol Eddie Albert feleségét alakí-
totta ragyog  humorral. A testvérek 
egész életükben jó kapcsolatban vol-
tak egymással és édesanyjukkal.

 Magda még Zsazsa egyik elvált fér-
jét, George Sanders- et, a híres angol 
filmszínészt is megörökölte Zsazsától.

Végül is, milyen képet alkotott Gábor 
Zsazsáról a világ? Legjellemzôbb erre 
az, hogy nevét jóformán mindenki mo-
solyogva mondja vagy hallja. Zsazsa 
született szórakoztató volt, akit tulaj-
donképpen mindenki szeretett és sze-
ret ma is. Még a nôi egyenjogúság 
harcosai is, mert szókimondásával és 
tetteivel bizonyította, hogy egy nônek 
mindíg van egy nagyon is hatásos ütô-
kártya a kezében. Magyarságát soha 
sem tagadta, sôt, inkább hirdette, zsi-
dó származására is büszke volt, pedig 
állítólag már kiskorában katolikus hit-
re tért. De ne beszéljünk róla múlti-
dôben, hiszen még él. Inkább kí-
vánjunk neki, Holywood magyar 
hercegn ôjének,  minden jót és szé-
pet, megnyugvást és békességet. 

Ötven éve robbantották fel a Nemzeti SzínházatMárcius 15-én volt ötven éve, hogy 
felrobbantották a Nemzeti Színház 
Blaha Lujza téri épületét. A tragikus 
pillanatra emlékezve március 13-án, 
péntek este a Nemzeti Színház mostani 
vezetése megemlékezést szervezett a 
Duna-parton.

„Háromnegyed tizenegy volt, az 
EMKE-nél álltam, hatalmas tömeg állt 
néma csöndben. Csak a rendôrök han-
goskodtak: menjünk arrébb. Senki se 
mozdult. A díszletraktárral kezdték: 
hatalmas dördülés, majd porfelhô 
következett, és a tömeg rendíthetetlen 
mozdulatlanságban, némán állt to-
vább. Ha ordítás lett volna, talán oldja 
a feszültséget. De az a csönd az elvisel-
hetetlenségig fokozódott bennem, és 
másban is. Bihari Jóska bácsival 
találkoztam. »Megátkoz benneteket az 
én székely Istenem!« –-- mondta, s 
rettentô fájdalommal megindult fel-
felé, a Duna irányába.” Ôze Lajos 
Kossuth-díjas színmûvész így emlé-
kezett arra a napra, az akkor már be-
lülrôl régóta bontott Nemzeti Színház 
épületének robbantására.

A tömegközlekedési igények megvál-
tozásával a hatvanas éveke elejére 
szükségessé vált az 1950-es években 
félbemaradt metróépítés folytatása. 
Az építôk 1960-ban értek a Rókus-
kórház alá, ahová mélyállomást ter-
veztek. A nehéz talajviszonyok miatt 
azonban a terveket módosítani kellett. 

A mélyállomást ezért a Rákóczi út és a 
Nagykörút sarkára helyezték át. Épp 
oda, ahol a Nemzeti Színház állt.

A mûszaki szakértôk szakvéleménye 
szerint az 1875-ben épült Blaha Lujza 
téri színházépület --– amely a Nemzeti 
Színház társulatának 1908-as beköltö-
zésig Népszínházként mûködött --– 

mind építészeti, mind mûszaki állagá-
ban teljesen elavult volt. A metró 
építése miatt hat évig nem is üzemel-
hetett volna. Az épület felújításának 
költségét 120 millió forintra becsülték, 
ugyanakkor –-- adottságai miatt -– csak 
a századforduló technikai színvonalán 
lehetett volna helyreállítani.

A Politikai Bizottság döntését mérle-
gelve az Országos Tervhivatal 1964 
márciusában javaslatot terjesztett a 
Gazdasági Bizottság elé a Nemzeti 
Színház épületének szanálásáról. A ja-
vaslat alapján pedig a Gazdasági Bi-
zottság 1964. március 27-én hozott 
határozatot az épület lebontásáról.

„Ott álltam, és rajzoltam. Tenni sem-
mit se lehetett, úgy rendelkeztek, hogy 
az ügy semmiféle ellenkezést nem 
válthat ki. Beszéltem egy mérnökkel, 
elmondta: négy toronyból állandóan 
mûszerrel figyelték a metró építkezé-
sének hatását. Állította: »úgy megyünk 
el az épület alatt, hogy a színház meg 
se fog mozdulni«. A párizsi opera alatt 
is hatalmas metróállomás épült, s több 
mint száz esztendeje zavartalanul áll 
az épület” --– Varga Mátyás dísz-
lettervezô ezekkel a szavakkal idézte 
vissza a történéseket.

Ennek március 15-én volt ötven éve. 
Péntek este hat órakor a mostani Nem-
zeti Színház elôtti hajóorrban tartottak 
megemlékezést.

Korabeli idézetek hangzottak el a 
bejárat elôtt felállított hangszóróból, 
majd mindenki vízre tehette mécsesét 
a hajóorrban, így emlékezve az épület 
leomlására. A megemlékezésen részt 
vettek olyan mûvészek, akik még ját-
szottak a Blaha Lujza téri épületben, 
és jelen voltak színészek, rendezôk és 
színházvezetôk is.

„Katedrálisnak láttam az épületet. 
Mert tekintélyt sugárzott, akár a 
Magyar Tudományos Akadémia, 
amely ezeréves mivoltunk erejét is 
kifejezi, s erôt ad önbecsülésünk 
megtartásában” –- mondta egykor 
Bessenyei Ferenc, a Nemzeti Színház 
társulatának a tagja.



Barbay Miklós Rezsô 1941 októbe-
rében született Magyarországon. Fia-
tal éveit Budapesten töltötte de néha 
ellátogatott rokonaihoz a Dunántúlon 
is. 15 éves volt amikor az 56-os forra-
dalom következtében családjával el-
hagyta szülôhazáját. Ezüstmûves 
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BARBAY MIKLÓS 
(1941-2007)

édesapjával Ausztráliába vándoroltak 
és végül Sydneyben települtek le. Ké-
sôbb édesanyja és másik két testvére 
is követték ôket. Egyik testvérének 
annyira nem tetszett az ausztrál élet-
mód, hogy rövid idô múlva visszatért 
Magyarországra és teljesen elszakadt 
a családtól. 

Miklós korán kezdte munkás életét, 
egy cipôgyárban dolgozott, mielôtt 
inas lett belôle az építô iparban. Sokat 
sportolt és élete végéig érdeklôdéssel 
követte az evezést és a bicikliverse-
nyeket. Személyes nézeteltérések mi-
att elhagyta édesapja házát és egy 
másik magyar családhoz csatlakozva 
folytatta szakmai iskoláját, amit el is 
végzett. Mint csatornázó (drainer) ke-
reste kenyerét és megragadta alkal-

mait továbbképzésére a technikai is-
kolában, ahol levizsgázott mint vízve-
zeték szerelô, heggesztô stb. Ezermes-
ternek vallotta magát és sok szakmá-
ban otthon érezte magát. Egy ideig 
még a tûzoltóknál is szolgált. Sok pénzt 
keresett vállalkozásaival az akkori 
Sydneyben, ahol elhanyagolt házakat 
javítottak és utána jó áron eladtak. 
Olyan jól ment neki, hogy negyven 
éves korában a nyugalomba menésrôl 
elmélkedett. Mindamellett lelkes tagja 
volt a Sydney-i Magyar emigrációnak 
is. 

Miklós nagyon szerette Tasmániát és 
amikor élettársa teherbe esett Hobart-
ba költöztek, házat vettek az egyik 
elôkelôbb városnegyedben. Sajnos új-
donszült kislányának édesanyja nem 
tudott beleilleszkedni a hobarti életbe 
és visszatértek Sydneybe. Viszonyuk 
lassan elromlott és a harmadik siker-
telen újrakezdés után Miklós véglege-
sen visszatért Tasmaniába. 

Itt megismerkedett Mary-vel, akivel 
megvették a CLUTHA nevû bérházat, 
ahol szobákat adtak ki ellátással, rend-
szerint túristáknak, rövid idei tartóz-
kodással. Ez a vállalkozás is sikerrel 
járt, rövid idôvel késôbb meg tudták 
engedni maguknak, hogy két évre egy 
„round Australia” körútat tegyenek 
meg. Miklós vett egy autóbuszt, kibé-
lelte az összes elképzelhetô konforttal 
és a „not so gray nomads” már úton 
voltak. 

Miklós szintén szeretett idôt tölteni a 
tengeren, egy ideig ôvé volt a Cygnet 
nevü huonpine vitorláscsónak, amivel 
még versenyeztek is. Késôbb túladott 
a csónakon de sokáig megtartotta tag-
ságát a yachtclubban mert szerette 
ezen tengeri medvék társaságát. 

Idôközben a tasmaniai kormány elha-
tározta, hogy az ô általuk gondoskodás 
alatt álló elmebetegeket kiteszik az 
utcára. Miklós caritativ alapon bevette 
ôket házába, ami elképzelhetô hatással 
járt. 

Ebben az idôtájban ismerkedtem 
meg Miklóssal. Egy koncert szüneté-
ben találkoztam egy magyar barátom-
mal, aki Miklós mellett ült és mivel 
magyarul beszéltünk Miklós is bele 
kapcsolódott a társalgásba. Elcseréltük 
telefonszámunkat és elkezdôdött egy 
kapcsolat, ami sok tekintetben meg-
változtatta életünket. 

Beszerveztük Miklóst a Magyar 
Egyesületbe, aminek ô késôbb elnöke 
is lett. Egy darabig minden héten 
összejöttünk a CLUTHA-ban, sakkoz-
tunk, billiárdoztunk, társalogtunk. 

Mary sûrûn meghívott bennünket 
vacsorára, segítettünk a mosogatással, 
még a bevásárlással is közremûköd-
tünk. Miklós szerette vásárolni a len-
gyel hentes kontinentális áruit, amiket 
sok esetben félig el is fogyasztott mie-
lôtt hazaértünk az üzletbôl. 

Miklós érdeme volt, hogy a Tasmaniai 
Magyar Egyesület sok helybeli aktivi-
tásban részt vett. Egy évben meg is 
nyertük a hobarti X’mas Peagent-et, 
magyar ruhákba öltözve kivonultunk, 
elértük, hogy az AUZMESz Hobartban 
tartotta gyülését, bekapcsolódtunk az 
emigráns politikába és szívesen fogad-
tuk a magyar sportolókat, diplomatá-
kat. 

Sötét idôket is szenvedett az egyesü-

csökkent, néha Diesel-lel töltötte ben-
zines autóját és mindent amit csinált 
ellenôrizni kellett. 

Egyik reggel nem tudott kikelni az 
ágyból, Mary hívta a mentôket és a 
kórházban megállapították, hogy agy-
vérzésben szenved. Az ezzel járó szo-
kásos symtomákat orvosolták és há-
rom hónap múlva haza engedték. 
Sûrûn látogattam a kórházban és 
mindnyájan örültünk felépülésének. 
Alig volt otthon egy pár napig, amikor 
megint nem tudott kikelni az ágyból. 
Jöttek a mentôk és mégegy agyvérzés 
történt. Mikor mentem látogatni ágyá-
nak csak üres helyét találtam. Kér-
désemre az ápolónô elmondta, hogy 
Miklós a WC-re akart menni, meg-
botlott, elesett és megsérült; most 
vizsgálják a következményeket. Mikor 
visszatólták, alig látott, nehéz volt 
megérteni. Hozták a vacsorát, én etet-
tem mert ô már képtelen volt. Másnap 
már csak egy tubuson tudott lélegzeni, 
azt is cask nehézkesen. Kora reggel 
kikapcsolták a life-supportot, Miklós 
eltávozott sorainkból. 

Visszatekintve ez egy borzalmas él-
mény volt számomra de be kellett 
látni; ilyen az élet. Miklós testét a 
Rookwoodi (Sydney) temetô magyar 
részén tették örök nyugalomra, ahol 
közbejárásunk eredményeképpen két 
évvel késôbb egy követ állítottak sír-
jára. 

Miklós végrendeletében hivatalosan 
az AUZMESz-re hagyta vagyonát, 
amibôl egy kontroverzális ügy lett 
mert ôk a pénzt évekig legtöbbnyire 
mint investmentnek használták és 
ahogy utóljára hallottuk ingatlanba 
akarták befektetni. De csodák még 
mindíg történnek és nagy örömünk-
re a Barbai hagyaték a Dévai Ala-
pítvány kezébe került. Miklós bé-
kében fog nyugodni sírjában. 

Én még a mai napokig is sétáltatom 
Miklós kutyáját, látogatom Mary-t, 
akivel sokszor felélesztjük a múltat és 
boldogok vagyunk, hogy Miklós élete 
nem veszett kárba mert Böjte Csaba 
be fogja bisztosítani, hogy a Barbai 
hagyaték a magyarság érdekében 
lessz felhasználva.

Hobart november. 11

Katona Géza

let és Miklós közremûködésével sike-
rült semleges hatóságokat hívni, akik 
segítségével problémáink meg lettek 
oldva és az egyesület békében tudta 
folytatni mûködését. 

Sajnos a gazdasági helyzet megválto-
zott Tasmániában és miután többszö-
rösére emelkedett a bisztosítás, a 
CLUTHA –-- immár mint szegényház 
–-- létesítése annyira megnehezült, 
hogy Miklós és Mary kényszerítve 
voltak az ingatlant túladni. 

Miklós a munkanélküliek sorába ke-
rült, tanulmányoznia kellett a külön-
féle computer programmok alkalma-
zását és mint volunteer, rádió adásokat 
csinált az FM hullámhosszain. Felszá-
molta házát Sydneyben és egy kis vi-
déki városba telepedett, ahol folytatta 
hobbyjait, megtalálta helyét a lokális 
közösségben és élvezte az öregkorral 
járó békés életformát. 

Meg kell jegyezni, hogy ô volt az 
egyik leghívebb katolikus, akit én va-
laha is ismertem. Amikor például a 
teremtés és a fejlôdés témájáról folyt 
a vita, ô azon a véleményen volt, hogy 
az egyház már régen meghatározta a 
választ és mi a kis eszünkkel jobb ha 
nem kételkedünk. Mary is áttért a ka-
tolikus hitre befolyása alatt.

Sûrûn találkoztunk utolsó éveiben, 
beszólt hozzám egyszer majdnem 
minden héten. Sokat beszélgettünk a 
múltról, jelenrôl, megtárgyaltuk a vi-
lág politikáját. Érdekes, hogy nem 
sokban egyeztünk meg, de meg tudtuk 
érteni egymés álláspontját. Jó barátok 
voltunk, segítettünk egymáson ahol 
tudtuk. 

Beláttuk, hogy jövô éveink meg van-
nak számolva és megegyeztünk abban, 
hogy vagyonunkat a magyarságra 
hagyjuk. Nem itt Ausztraliában, mert 
itt mindenkinek jól megy, nincs szük-
ség rá; nem Magyarországon, mert 
abban az idôben nem lehetett tudni 
hova kerül a pénz; hanem az elszakított 
területeken élô honfitársainkra, mert 
ott az elnyomásban élô magyarságnak 
nagy szüksége van rá. 

Miklós egészségi állapota lassan 
rosszabbodott és sok kivizsgálás után 
kiderült, hogy cukorbaja volt. Hosszú 
ideig kezelte magát az insulin injekci-
ókkal, de lehetett látni, hogy már nem 
az az egészséges, erôs ember, mint 
azelôtt volt. Mentális kapacitása is 

Kedves Támogatóink !!
Tudom egy ideje már nem jelentkeztem , de itt az élet tele van sok csodálatos 

élménnyel és nehéz kiválasztani melyik is volt a legszebb, legfelemelôbb .
Mindenek elôtt szeretnék mindenkinek utólag kívánni egy nagyon boldog, 

egészségben gazdag, békés új évet mindenki nevében a Szent Ferenc Alapítványtól.
Az ünnepek itt nagyon szépen teltek mint mindig, ez alkalommal Csaba tv 

meghívott úgy Karácsonyra mint új évre olyan embereket, akik magukban 
lettek volna, így bizony telt ház volt. Sok szép lelkigyakorlatot hallottunk, ami az 
ünnepeket sokkal gazdagabbá tették.

Idôsebbik fiam is itt töltött Erdélyben közel 4 hetet és örömmel vettem tudo-
másul, hogy ôt éppen úgy „megfertôzte” az itteni légkör mint engem 7 évvel 
ezelôtt. Csaba testvér jóvoltából sok festôi helyre jutottunk el együtt többek 
között a második házunkba is Borszékre, ami nem csak maga csodálatos, de az 
egész környéke is. Szárhegy is szépen rendbe lett hozva ,a gyerekek imáiban 
sokszor szerepelünk. Ha elérjük a teljes létszámot 80 gyereket fogunk támogat-
ni. Mint minden nagy családban persze, hogy itt is vannak problémák némely 
dolgokra könnyebb a megoldás, mint másokra. Ahogy Csaba testvér mondja „Ô 
ingyen szereti azokat, akiket mások még pénzért sem szeretnének.” Hogy mi 
minden fér bele a napjába hihetetlen csak az látja aki belátást nyer ezekbe a 
napokba. Mivel ez már a 7. évem itt és tényleg hazajövök természetesen sok jó 
barátra tettem szert nem csak a gyerekek között, hanem a munkatársak, 
nevelôk között is. Azonban az is biztos ahogyan közelebb kerülünk egymáshoz 
sok megnyilvánulást látok ami azelôtt nem éríntett úgy meg. A gyerekek persze 
gyerekek maradnak, mindenütt vannaktermészetesen nehezebben kezelhetôk 
is, hiszen ôk mind olyan körülmények közül kerültek ide sok meglett ember 
nem tapasztalt meg olyan dolgokat mint ôk. Az biztos sok mosolygó gyereket 
láttam, sírót alig. Egy beszélgetés folyamán pl. ma este nagyon elgondolkoztatott 
az amit egy pár nevelô mondott. A munkájuk nem könnyû azt tudom, de meg-
hatott az amit többször is megéltem a gondoskodás, aggódás, ami a már 
kireppent gyerekekkel ill. fiatal felnôtekkel szemben is tanusítanak. A törôdés, 
aggodalom nem szûnik meg amikor egy gyermek kirepül... nyomon követik a 
sorsukat és, ha a gyerek sorsa nem úgy sikerül ahogy elképzelték ez sokszor 
adhat okot szomoruságra. Néha a szülô viszi el a gyereket saját okokból, pláne 
ha látják a gyereknek „hasznát” lehet venni ez talán a legfájóbb pont. Követik a 
gyerekek életét hiszen némelyik gyereket hosszú éveken keresztül neveltek. 
Sajátjuknak tekintik és amikor a gyerek révbe ér akkor érzik munkájuk 
beteljesedett. Persze ember és ember között van különbsèg, de a túlnyomó 
részben benyomásaim pozítivek. Magam részérôl folytatom a fogorvosi mun-
kámat, fordításaimat, unatkozásra idô nincsen.

Szeretném jelenlegi soraimat köszönettel befejezni, azok felé, akik olyan 
hûségesen támogatnak: Krepler Antal, Hervey Bay-i Magyarok Baráti Kör 
+szülôk, Kiss Olga keresztszülô, Prekop Hanna keresztszülô, Dr G. Nagy, 
Melbourne-i Holland Katolikus Egyesület, N.N.x2. Harvey Bay és 
környékén élô magyarok két keresztgyermeket vállaltak, Nemrenic Kata 
lánya neve alatt csatlakozott a csapathoz, Dobozy István adelaidei ma-
gyarok adománya, Tamás Judit és Dominic, NN x3, Hannak Prekop x3, 
Olga Kiss x3, Sipos Ilona keresztszülô, Dr G. Nagy x3, Krepler Antal x3 
-- havi adakozók. Isten áldása legyen rajtuk. Ha valakit kifelejtettem kérem 
jelezze, nem akarattal történt. Kérem támogatásotokat ne hagyjátok abba azt 
tudom minden krajcár jó helyre kerül.

Magam részérôl igyekszem arra gondolni miért is kell az Istennek hálát adni, 
elôször családomnak akik „elviselnek“ és jól lehet tudom hosszú ideig távol 
vagyok szeretnek! S talán legfontosabb a jó Istennek, hogy életemet ilyen mó-
don irányította része lehetek egy ilyen közösségnek és tudok segíteni a magam 
módján a rászorulóknak nem beszélve a lelki feltöltödésrôl, ami nekem nagyon 
fontos. A köszönô levelek támogatóinknak kicsit késnek, részben az én hibám, 
de állandóan kifutok az idöbôl..., ami késik nem múlik.
Elérhetési lehetôségeink változatlanok…
Szívélyes üdvözlettel 
Dr. Kalotay Eszter
drekalotay@gmail.com,  telefon: +36 70 532 8202 
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SPORT
Robbanthatunk 

a bakui miniolimpián
75 nappal a bakui Európai Játékok 

elôtt a Magyar Olimpiai Bizottság saj-
tótájékoztatóján bejelentették, hogy 
akár kétszáz fôs magyar csapat is in-
dulhat az elsô európai „miniolimpián”. 
A cél az éremtáblán és a pontverseny-
ben a legjobbak között zárni.

Kontinensünkön 1991 óta kétévente 
megrendezik EYOF-ot, az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, felnôtt 
szinten viszont csak idén debütál az 
elsô multisportesemény, az Európai 
Játékok, ami a nagy hagyományokkal 
bíró Ázsiai Játékokkal és a Pánameri-
kai Játékokkal említhetô egy lapon. Az 
azeri fôvárosban június 12. és 28. kö-
zött mintegy hatezer sportoló méreti 
meg magát hivatalosan húsz sportág-
ban, de valójában huszonhétben, ha 
például a tornában külön nézzük a 
szertornát, a ritmikus sportgimnaszti-
kát vagy a sportaerobikot, és a „vizes” 
sportágakat sem vesszük egy kalap 
alá.

A multisportesemény rangját emeli, 
hogy tizenkét sportág eredményei a 
Rio de Janeiró-i olimpiai kvalifikációba 
is beleszámítanak, sportlövészetben, 
triatlonban és asztaliteniszben a gyôz-
tesek konkrétan kvótát is szereznek. A 
cselgáncsverseny pedig a sportág hi-
vatalos Európa-bajnoksága lesz --– 
szintén a kvalifikációs sorozat állomá-
sa --–, amelyen a nôi 48 kg-ban 
Csernoviczki Éva címvédôként lép-
het tatamira. Válogatottunkban ott 
lesz a Londonban olimpiai ezüstérmes, 
háromszoros Európa-bajnok Ungvári 
Miklós (73 kg) is. (Nyitóképünkön 
Ungvári az Eb-ezüstérmes sportaero-
bikos Lendvay Dórával.) Bár a nôi 
asztaliteniszezôk világranglistáján je-
lenleg 17. Póta Georgina a helyezése 
alapján szinte biztos, hogy kijut az 
olimpiára, elárulta, ô is elindul Baku-
ban. A sajtótájékoztatón kajak-kenu 
válogatottunk szövetségi kapitánya, 
Storcz Botond megerôsítette, hogy a 

legerôsebb csapatunkkal, olimpiai és 
világbajnokokkal utazunk, de névsor-
ral még nem szolgált, hiszen még a 
válogatók elôtt vagyunk. Birkózásban 
a szabadfogású és nôi válogatottunk 
ugyancsak harcba küldi a legjobbjait 
–-- a karfiolfülûek a vb-bronzérmes 
Barka Emesével képviseltették ma-
gukat --–, és a kötöttfogásúak között is 
akadnak olyanok, akik itthon súlycso-
portjuk elsô számú versenyzôi.Több 
sportágban tehát meglehetôsen erôs 
mezôny jön össze Azerbajdzsánban. 
Atlétikában ugyanakkor a kontinens 
harmadik divíziójában szereplô orszá-
gok csapatai indulhatnak -– mi nem --–, 
s a kiírás értelmében vízilabdában és 
úszásban az utánpótlás korosztály kép-
viselôi ugranak be a medencébe.

„A legutóbbi bakui látogatásunkról 
abszolút pozitív benyomásokkal tér-
tünk haza, az azeriek nagyon készülnek 
az Európai Játékokra. Csak a legna-
gyobb elismeréssel szólhatunk az el-
múlt két és fél évben elvégzett munká-
jukról. Mondhatjuk, hogy szinte 
olimpiai körülményeket teremtenek, 
ami persze nem meglepetés, hiszen 

kétszer is pályáztak az ötkarikás játé-
kok megrendezésére. Ami bennünket 
illet, útban Rio felé az Európai Játékok 
fontos állomás számunkra, így nagy 
létszámú és erôs csapattal megyünk 
Bakuba, s bizakodunk, hogy az érem-
táblázaton, illetve a nemzetek pontver-
senyében a legjobbak között zárunk” -
– fogalmazott Fábián László, a 
Magyar Olimpiai Bizottság sportigaz-
gatója, akit olyannyira lenyûgöztek az 
azeri elôkészületek, hogy a beszámoló-
jában egy ízben nyelvbotlással a nyár-
ra maga is olimpiát vizionált Bakuba…

Sporttörténelmi pillanat: 
Magyarországé 

a 2017-es vizes-vb
Orbán Viktor, Magyarország mi-

niszterelnöke és Cornel Marculescu, 
a FINA ügyvezetô igazgatója közös 
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 
mexikói Guadalajara helyett Budapest 
rendezi a két év múlva esedékes vizes-
világbajnokságot.

A kormányfô -– az Index beszámolója 
szerint –-- elmondta, hogy külön mun-
kacsoport alakult a rendezés szervezé-
sére, Magyarország történetében a 
legnagyobb sportesemény lesz a 2017-
es FINA-világbajnokság.

A FINA ügyvezetôje, Cornel Mar-
culescu elmondta, Magyarország két 
héttel a guadalajarai visszalépés után 
jelezte, megrendezné az eseményt, a 
FINA vezérkara pedig példás gyorsa-
sággal döntött a helyszínváltozásról.
Visszaléptek, jöttünk
Ismert, Mexikó, illetve Guadalajara 

visszalépett a 2017-es vizes-világbaj-
nokság rendezésétôl, mivel a vb 100 
millió dollárra kalkulált költségvetésé-
hez az állam nem biztosította a fedeze-
tet. A kérdés innentôl az volt: ki lépjen 
Guadalajara helyére? Budapest ere-
detileg 2021-ben lett volna vb-házigaz-
da, és akár a 2024-es olimpiai kandidá-
lásra is jótékony hatással lett volna, ha 
beugróként mi adunk otthont a rangos 
sportvilágeseménynek. A mostani 
döntéssel tehát elméletileg lehetséges, 
hogy Gyurta Dániel vagy Hosszú 
Katinka hazai vb-n úszhat 2017-ben.
Úszósportunknak nagy lökés
Gyárfás Tamás magyar úszószö-

vetségi vezetô így nyilatkozott koráb-
ban: „Hosszú Katinka, Gyurta Dani, 
Cseh László, Bernek Péter, vagy a 
nyílt vízi úszóink, Risztov Éva, 
Olasz Anna, a többi úszócsillag csúcs-
formája, a vízilabda-válogatottak nagy 
ereje; az addigra felépülô új csodálatos 
uszoda… Jelentôs szempont a napiren-
den lévô olimpiai pályázat is, hiszen ha 
Budapest 2017 júliusában egy ilyen 
szintû, az egész világ figyelmét kiváltó 

eseményen remekel, az komoly ténye-
zô lehet a 2017 szeptemberi NOB-dön-
téskor.” Gyárfás amiatt óvatosságra 
intett, hogy van még számos szempont 
egy ilyen esemény megrendezésekor, 
minden tényezô figyelembevételével 
lehet csak jó döntést hozni a beugrás-
ról.

Öles lépést tett a bajnoki 
cím felé a Videoton

Az éllovas Videoton több mint egy 
félidôt emberelônyben futballozva 1-
0-ra nyert a második helyezett MTK 
Budapest vendégeként a Bozsik Stadi-
onban, az OTP Bank Liga 20. forduló-
jának szombati rangadóján.

Jó iramban kezdtek a csapatok, elein-
te az MTK-nak voltak helyzetei, de 
aztán a mûtéten átesett Juhász Ro-
land és a betegséggel küszködô Ni-
kolics Nemanja nélkül felálló Video-
ton is kezdeményezett. A kiállításig az 
MTK birtokolta többet a labdát, miu-
tán azonban Vukmir ziccerben lerán-
totta Feczesint, s a játékvezetô felmu-
tatta neki a piros lapot, már az 
emberelônyben játszó vendégek irá-
nyítottak.

A szünetet követôen a Videotonnál 
volt többet a labda, a fôvárosiak kont-
rákból próbáltak veszélyeztetni. A 
hajrához érkezve kezdtek fáradni a tíz 
emberrel küzdô hazai játékosok, egyre 
több lehetôségük adódott a vendégek-
nek, s végül Feczesin fejesbôl bevette 
Hegedüs kapuját. A Videoton a lefújá-
sig magabiztosan ôrizte elônyét.

A székesfehérváriak immár kilenc 
meccs óta veretlenek, és mostani sike-
rükkel kilenc pontra növelték elônyü-
ket fôvárosi riválisukkal szemben.
OTP Bank Liga, 20. forduló:
MTK -–Videoton 0–1 (0–0)
Bozsik Stadion, 700 nézô, 
Nyíregyháza –- Ferencváros
Jobban kezdte a meccset a Ferencvá-

ros, a beszoruló nyírségiek kontrákkal 
próbáltak meg eljutni a vendégek ka-
pujáig. A félidô derekára kiegyenlítet-
tebbé, küzdelmesebbé vált a mérkôzés, 
nagyobb helyzetei a fôvárosiaknak 
voltak.

A szünet után aktívabbá vált a Nyí-
regyháza, s bár az FTC az utolsó per-
cig támadott, gól végül egyik oldalon 
sem született.
Nyíregyháza –- FTC 0–0
Nyíregyháza, 5500 nézô, 
Dunaújváros Pase–-Kecskeméti TE
Gyorsan vezetéshez jutott a vendég-

csapat, majd többnyire mezônyjáték 
folyt a pályán, a dunaújvárosi próbál-
kozásokat eredményesen rombolta a 
Kecskemét.

A második játékrészben többet kísér-
letezett kapura lövéssel a hazai együt-
tes, de játékosai pontatlanul céloztak, 
miközben a túloldalon a kevés ellen-
támadás is elég volt ahhoz, hogy újabb 
gól szülessen. A Kecskemét a célratö-
rô, eredményes futballjával hozta el a 
három pontot Dunaújvárosból.
Dunaújváros –- Kecskeméti 0–2 
Dunaújváros, 1000 nézô, 
Puskás Akadémia–Budapest Honvéd
Az elsô félidô egyetlen komoly hely-

zetét a kispestiek dolgozták ki, és 
Punosevac fejesével meg is szerezték 
a vezetést. A szünet elôtti utolsó perc-
ben Benczés Miklós, a hazaiak veze-
tôedzôje Lencse személyében egy 
újabb támadót küldött a pályára.

Ettôl valamivel élénkebb lett a haza-
iak játéka, a második félidô derekán a 
Honvéd mégis eldönthette volna a há-
rom pont sorsát, de Hajdúch, aki a 
félidôben váltotta a kapuban a sérült 
Danilovicot, megmentette a felcsútia-

kat. A hazai együttes negyedórával a 
vége elôtt a csereként beállt Tóth feje-
sével egyenlített, s az eredmény a 
lefújásig már nem változott.
Puskás –- Honvéd 1–1 (0–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 1571 nézô, 
Szombathelyi Swietelsky-Haladás–

DVSC-TEVA
Az elsô perctôl a Haladás lépett fel 

kezdeményezôbben. A Debrecen még 
azt követôen sem „ébredt fel”, hogy 
Brkovic a gólvonal elôtt mentett egy 
ízben. A riválisnál sokkal nagyobb hô-
fokon égô hazaiak a Gyôrbôl érkezett 
Martínez révén végül kétgólos elônyre 
tettek szert a szünetig.

A folytatásban is a Haladás irányított, 
legfeljebb annyiban változott a játék 
képe, hogy a biztonságot szem elôtt 
tartva kevesebb lehetôsége adódott a 
szombathelyiek elôtt. Brkovic kiállítá-
sa sem segítette a Debrecent, amely 
ezt követôen beletörôdötten futballo-
zott, így már nem változott az ered-
mény a lefújásig.

A hajdúságiak tíz veretlenül megví-
vott bajnoki összecsapás után kaptak 
ki ismét, legutóbb szeptember végén a 
Paks otthonában maradtak pont nél-
kül. A szombathelyiek sikerükkel 
nemcsak az utolsó pozícióból mozdul-
tak el, hanem kiesô zónát is elhagyták 
a Budapest Honvédot és a Dunaúj-
várost megelôzve.
Szombathely--- DVSC 2-0 (2-0)
Szombathely, 2000 nézô,
Kétezer nézô volt kíváncsi a Gyôr 

elsô meccsére a botrány után
Végig fölényben játszottak a zöld-

fehérek, de a gólig nem jutottak el
Gól nélküli döntetlent ért el a Gyôr 

otthonában a labdarúgó OTP Bank Li-
ga 20. fordulójának hétfô esti zárómér-
kôzésén a Pápa, fôként veterán kapu-
sa, Szûcs Lajos nagyszerû védéseinek 
köszönhetôen.

A hazai csapat irányította a játékot, a 
vendégek fôként rögzített szituációk-
ból tudtak veszélyt teremteni a gyôri 
kapu elôtt.

A szünet után már helyzetekben is 
megmutatkozott a Gyôr fölénye, de a 
vendégek kapujában Szûcs Lajos 
egymás után mutatta be a bravúrokat. 
A gyôriek a hajrára teljesen beszorí-
tották ellenfelüket, de nem tudott túl-
járni a 41 éves veterán hálóôr eszén.

A gyôriek elôször léptek pályára azó-
ta, hogy a egyesületet tulajdonló Qua-
estor Csoport egyik cége öncsôdöt je-
lentett. A klub pénteken csôdvédelmet 
kért, az események hatására a csapat 
fôszponzora, az Audi Hungaria Motor 
Kft. szombaton azonnali hatállyal fel-
bontotta a klubbal kötött együttmûkö-
dést.
Gyôr-Pápa 0-0 
Gyôr, ETO Park, 2100 nézô, 
Diósgyôr–Pécs 2-2
Újpest-Paks 1-2A Horn-fokon túl és vissza

Megkerülte a rettegett Horn-fokot Fa Nándor és csapattársa, az újzélandi 
Conrad Coleman, vagyis a Spirit of Hungary legénysége a Barcelona World 
Race földkerülô vitorlásversenyen.

Fa Nándoréknak 78 napra 18 órára és 13 percre volt szüksége ahhoz, hogy 
Spanyolországból elérjen egészen Dél-Amerika legdélibb pontjához. A Horn-
fok megkerülésére jéghidegben, viharos idôben került sor a magyar fejlesztésû 
és építésû 60 lábas vitorlással.“...büszke vagyok a hajóm teljesítményére, öröm 
számomra, hogy átélhettem ezt az érzést itt lenn a déli óceáni vizeken szemé-
lyesen” --- írta hajónaplójában Fa Nándor, aki pályafutása során negyedszer, 
míg társa, másodszor kerülte meg a „rettegett” Horn-fokot.

A Horn-fok Dél-Amerika legdélebbi pontja és a Drake-átjáró északi határa, 
hosszú évekig a világ körüli forgalmat lebonyolító kereskedelmi vitorlások út-
jának egyik fontos állomása volt. Megkerülése ma is a hajózás egyik nagy kihí-
vása, a földkörüli vitorlásversenyek jelentôs átkelési és teljesítménymérési 
pontja.

A versenyben továbbra is a svájci Bernard Stamm irányította Cheminées 
Pujoulat vezet, amely már Afrika északi részénél hajózik. A Spirit of Hungary 
a hetedik helyen halad, hátránya a hatodik helyezett spanyol Renault Captur-
hoz képest 1400 tengeri mérföld.

Ezzel a kerettel készülünk 
a március 29-i mérkôzésre:
Kapusok: Király Gábor, Dibusz Dé-

nes, Bogdán Ádám. 
Védôk: Fiola Attila, Simon Krisztián, 

Juhász Roland, Guzmics Richárd, 
Korcsmár Zsolt, Vanczák Vilmos, Ká-
dár Tamás, Leandro de Almeida. 

Középpályások: Tôzsér Dániel, Ko-
man Vladimir, Elek Ákos, Pintér 
Ádám, Hajnal Tamás. 

Támadók: Stieber Zoltán, Lovrencsics 
Gergô, Gera Zoltán, Nikolics Nemanja, 
Dzsudzsák Balázs, Varga Roland, Sza-
lai Ádám, Priskin Tamás.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Ellenszenves,  visszataszító 2. 
Menelaosz, spártai király, 3. Móra 
Ferenc, 4. Egyiptomban, 5. Honolulu, 
6. Keleti Károly, 7. Neville Chamber-
lainé, Nagy-Britania 1937-1940 közötti 
miniszterelnökéé, 8. Kéziratok, 
könyvek nyomtatványok hasonmás 
kiadását, 9. Baku, 10. A Baranya me-
gyei Ibafán.

E heti kérdéseink:

1. Ki írta Az ügynök halála c. drámát?

2. Melyik izmunk válsztja el a hasü-

reget a mellüregtôl?

3. Mi a magyar neve a romániai 

Oradeának?

4. Mi volt a legmagasabb katonai 

rangja Petôfi Sándornak?

5. Milyen növénnyel ízesítik a görögök 

nemzeti italát, az ouzót?

6. Melyik vallás szent könyvei a 

Védák?

7. Hogy nevezik a liba hímjét?

8. Ki volt és mivel foglalkozott Rás-

kai Lea?

9. Mi a Salamon-szigetek fôvárosa?

10. Melyik francia király kegyencnô-

je volt Madame Pompadour?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...Röviden
Azt hiszem, felkötöm magam... Per-

sze, csak ha minden kötél szakad.
Ha nem mész el mások temetésére, 

ôk sem mennek el a tiédre.
Ölni tudnék egy Béke Nobel-díjért!
Ha két hideg, esôs nap után végre 

ragyogó napsütésre ébredsz, akkor 
biztosan hétfô van.

Zavard össze a világot: mosolyogj 
hétfôn!

Jézus, ki vagy a mennyekben, én is 
kivagyok itt a földön!

Ha a munkavégzés olyan egészséges, 
miért nem a betegekkel csináltatják?

Azok a nôk, akik úgy gondolják, hogy 
a férfiakat a hasukon keresztül lehet 
megfogni, egy jó arasznyit tévednek!

Az italt elhagyni jó dolog..... sokkal 
rosszabb viszont, ha már nem emlék-
szel, hol hagytad el.

Azt mondják, a férfiak állandóan a 
szexre gondolnak. Ez nem igaz, sok-
szor jut eszükbe a sör is.

Ne köpködj a sivatagban! Még szük-
séged lehet rá.

Egyetlen atombomba tönkreteheti az 
egész napodat.

Hölgyeim! Ha már megkedvelték a 
koffeinmentes kávét és teát, a cukor-
mentes kólát, a nikotinmentes cigaret-
tát, miért nem kedvelik az impoten-
seket?

Annak ellenére, hogy az élet drága, 
még mindig elég népszerû.

Egy tetôablakot csináltattam a laká-
somban. A felettem lakók erre dühö-
sek lettek.

A nejem szerint túl kíváncsi vagyok. 
Legalábbis folyton errôl írogat a nap-
lójában.

Már majdnem megvettem a „Pozitív 
gondolkodás elônyei” címû könyvet, 
de aztán arra gondoltam, ugyan mire 
lenne jó.

Csak a hangom miatt nem lettem éne-
kes.

A feleségem anyja gyakran mondo-
gatja, hogy nôies vagyok. Nem zavar, 
mert hozzá képest tényleg.

A nôk szeretik az egyszerû dolgokat 
az életben, így a férfiakat is.

A feleségemmel mindig fogjuk egy-
más kezét. Ha elengedem, rögtön vá-
sárol valamit...

Csak a szülôi értekezleten tudtam 
meg, hogy nincs is gyerekem.

Egy papban és a karácsonyfában az a 
közös, hogy a golyók csak dekorációk.

Nem tudom, mit kezdenék a felesé-
gem nélkül. De akkor is olyan jó rá-
gondolni.

Fiatalabb koromban 4 hajlékony ta-
gom volt és 1 merev. Ma négy merev 
és egy hajlékony tagom van.

Az egyetlen, amit kérek, egy esély, 

A sávolyi pálya adott volna otthont a 
magyar MotoGP-nagydíjaknak. Alap-
kövét 2008 szeptemberében tették le. 
Az elsô futamot 2009. szeptember 20-
ára tervezték, ám az engedélyek ne-
hézkes beszerzése miatt a beruházás 
csúszott. A harmadik magyar nagydí-
jat 2010 májusára ígérték, ám a Ma-
gyar Fejlesztési Bank nem hagyta 
jóvá a kölcsönt.

A sávolyi Balatonring építése öt év-
vel ezelôtt állt le. Ennek következtében 
nem csoda, hogy ma a pálya helyén 
Talmácsi Gábor és Valentino Rossi 
autogramja helyett nyulakra és ôzekre 
vadásznak. 
„Akkor talán kezdjünk a bokszut-

cában, itt húzódik alattunk, illetve 
itt húzódott volna.” Mindez Sávoly 
határában hangzik el, egy felázott, 
náddal és gazzal benôtt domb tetején. 
Ez a magaslat nagyjából a középpontja 
an-nak a Balatonringnek, amelyet 
2009 nyarán kezdtek el építeni, de 
2010 tavaszán már le is álltak a munká-
latokkal, azóta nem történt itt semmi. 
Illetve mégis: kétszer is megpróbálták 
elárverezni a félkész MotoGP-pályát, 
de egyszer sem jártak sikerrel. És 
történt még egy fejlemény, de ez is 
hasonlóan szomorú, mint a kudarcos 
aukciók: a Balatonring bejáratát el-
kezdték telehordani szeméttel.

Idegenvezetônknél, Kovács Sán-
dornál ez a hulladékfelhalmozás verte 
ki a biztosítékot. „Hát ahogy jönnek a 
turisták, mit fognak gondolni a sávo-
lyiakról? Hogy mi hordjuk tele sze-
méttel az egészet?” S volt egy másik 

oka is, amiért beszélni szeretett volna 
portálunkkal a pálya ügyében: „Tenni 
kell valamit, mert ha nem történik 
semmi, és tényleg szemétlerakó lesz 
az egész, akkor örökre itt marad a 
nyakunkon, így.”

Hogy hogy is néz ki ez a bizonyos 
„így”, erre voltunk nagyon kíváncsiak. 
A magaslat amelyrôl körbenézünk, 
nem más, mint a munkálatok során 
egy kupacra hordott termôföld.

Kovács Sándor itt alapvetôen kétfajta 
mozdulattal magyaráz. Mutatóujjával 
mutat körbe: „Azok a dombok lettek 
volna a lelátók, elôttük húzódott volna 
egy kanyaros szakasz, utána jött volna 
a célegyenes, amely itt ért volna véget 
alattunk, itt lett volna a bokszutca, a 
hátunk mögött pedig a parkoló lett 
volna található.” A másik gesztusa 
sokkal összetettebb, és sajnos sokkal 
gyakoribb is. Kezeit széttárva, keserû 
arccal magyaráz, ha nem szólna egy 
szót se, akkor is érteném, mit akar 
közölni: „valamit csinálni kell, mert az 
nem lehet, hogy beleöltek egy rakás 
pénzt és most itt hagyják ezt az egé-
szet”.

Ahogy ereszkedünk lefele az agyagos 
talajon, és ropog a talpunk alatt a nád 
és zörög a száraz kóró, az építkezésen 
hónapokig dolgozó Kovács Sándor 
sorolja a ránk váró látványosságokat: 
van egy szakasz, ahol még kilátszik a 
fekete textiltakaró, még rá sem hord-
ták a zúzalékot. Idegenvezetônk meg 
van róla gyôzôdve, hogy a munkások 
itt kaphatták meg az információt: leáll 
az építkezés. A koszos feketeség mel-
lett egy kupacban hevernek a vízelve-
zetônek szánt dréncsövek. A nagy 
kanyar után meg van legalább három 
platónyi, érintetlen mosott kavics.

És van egy szakasz, ahol még egész jó 
állapotban van a nyomvonal, tényleg. 
Kovács Sándor ezt a részt mutatja a 
leglelkesebben: „hátha valaki lát még 
fantáziát ebben az egészben, és befe-
jezi az építkezést. Hiszen nem a 
nulláról kell kezdeni.” Valóban, a pálya 
e részén nincsenek még embermagas-
ságú fûz-, nyár-, és akácfabokrok, 
mint ahogy azt Balatonring-szerte 
látni, és ennyivel kevésbé lesz olyan a 
táj, mint egy posztapokaliptikus wes-
tern díszlete.

De nem kell sokat tenni ahhoz, hogy a 
vadnyugati hangulat egy pillanat alatt 
visszatérjen, elég kicsit megint a tá-
volba pillantani: a lelátókon most va-
dászlesek vannak. Épp a vadak nyo-
mait vizsgáljuk az agyagban, amikor 
egy ôz ugrik fel mögöttünk és vágtat el 
mellettünk riadtan: nem törôdik sem a 
nyomvonallal, sem velünk, egyenesen 
a les felé rohan, de szerencséjére most 
senki nincs ott. Kovács Sándort sem 
zökkenti ki a jelenet -– ahogy késôbb a 
célegyenesen végignyargaló nyúl sem 
–--, és még mindig nagy átéléssel mu-
tatja, hogy hol állt volna a ring kis ta-
va.

Víztükör mondjuk most is van a szel-
lempályán, több ponton is mocskos 
belvizet fodroz a szél. Kovács Sándor 
elfogultsága, vagy ha úgy tetszik, erôs 
fantáziája érthetô: idegenvezetônk 
kertész. Itt, az el nem készült tó part-
ján képzelte el az építkezés utáni új 
munkahelyét. Késôbb pedig egy ôrzô-
védôi tanfolyamot is elvégzett B terv-
ként, hátha csak egy idôre áll le a be-
ruházás. Úgy gondolta, hogy vigyáz 
majd a gépekre, mûszerekre amíg 
meg nem érkezik az új zöld jelzés. De 
a munkálatokat éppen öt évvel ezelôtt 
végleg leállították, Kovács Sándorral 
pedig ötletelni kezdünk, hogy mi is 
lehetne itt: gokartpályának a ring túl 
nagy, de egy vaddisznótúrás mellett 

elhúzódó mély nyom bizonyítja, hogy 
a kvadosok már felfedezték maguknak 
Sávolyt.

Ahogy a környékbeli lomisok is. Ôk 
az el nem adható „talált tárgyaikat” 
hozzák ide: van itt fél zsák cement, 
játéklaptop kisbabáknak, sörösüvegek, 
kanapék, könyv, cd, gumicsizma, gör-
korcsolya, mûanyag talicska, kistrak-
tor.  Kismotor nincs. „Tavasszal annyi-
val jobb, hogy a zöldtôl nem látszik ez 
a sok kosz. Igaz pont ezért többet is 
tudnak idepakolni” –- magyaráz Ko-
vács Sándor, s hamarosan tovább-
hajtunk.

Az ellopott alapkônél állunk meg, és 
arról beszélgetünk egy kicsit a für-
dôszobai összefolyóra emlékeztetô 
nyílás fölött, hogy vajon minek köszön-
heti még a felettünk magasodó, nap-
szítta Sedesa-tábla, hogy még mindig 
nem lopta el senki. Választ nem talá-
lunk saját kérdésünkre, s a kivitele-
zôrôl sem polemizálunk sokat. Tal-
mácsi Gáborra terelôdik a szó, ô ezen 
a helyen, az itt felhúzott protokollsá-
torban engedte át a kivezényelt kisis-
kolásoknak a motorját, tette mindezt 
természetesen a nebulók legnagyobb 
örömére. Kisvártatva itt is magunk 
mögött hagyunk csontot, forgácsot, 
rozsdát és hamut, majd a falu felé 
vesszük az irányt.

Sávolyra érve egy újabb félkész 
épületet találunk: a vakolatlan torzó 
orvosi rendelô lett volna, de amikor 
meghalt a falu doktora, nem fejezték 
be a munkát. Hivatalosan 583 lakosa 
van Sávolynak, de Kovács Sándor se-
gít értelmezni a számokat: ebbôl jó pár 
a német, osztrák, holland betelepülô, 
akik szerelmesek lettek a Balatonba és 
az alacsony telekárakba, ezért marad-
tak. Jó néhányan külföldön vagy Bu-
dapesten vállaltak munkát, így körül-
belül négyszázan lakhatnak itt.

A falu egyetlen kávézójába megyünk: 
a takaros ház mellett feltûnôen nagy 
és üres telek áll. „Ide egy pizzériát ter-
veztek, de amikor befuccsolt a Bala-
tonring, letettek róla.” Szemben egy 
bolt áll, ugyanakkora üres, füves terü-
let mellette. „Ez panziónak készült.”

A kocsma elôtt a „jó beszédû” Nán-
dor bácsit próbálja idegenvezetônk 
nyilatkozatra bírni, de a pirospozsgás 
arcú férfi inkább elteker: állítja, jót 
mondani nem tud az eset kapcsán, 
rosszat pedig nem szeretne. Bent a 
csapos hölgy, karján a kisfiával, arról 
beszél, hogy szeretne ô is bízni abban, 
hogy történik valami a ringen, de 
elhinni csak akkor fogja, amikor már 
lement az elsô futam. Felidézik, hogy 
ki mint bolydult fel a faluban a jó hír 
hallatára: valaki a garázsába költözött, 
hogy albérletbe adja majd a házát a 
nagydíjra érkezô szurkolóknak. Volt 
aztán, aki a földjét adta el, hogy bôví-
teni tudjon, más hitelt vett fel. Még 
ingatlanközvetítô is nyílt a faluban, de 
az is becsôdölt. Kovács Sándor és a 
csapos máshogy emlékszik, nem tud-
nak kiegyezni, hogy üzemeltetôje Ka-
nadába vagy valahova Afrikába távo-
zott.

Közben újabb vendég, Szabó József 
érkezik, aki szintén dolgozott a pályán 
egy ideig, ahogy majdnem minden 
községbeli. Szomorú ô is, de állítja, be-
letörôdtek már a helyzetbe, majd vá-
ratlanul Kovács Sándorra bök nevetve: 
ô van a legjobban nekikeseredve az 
egésznek. De idegenvezetônk egyálta-
lán nem tûnik csüggedtnek, a jól is-
mert kézmozdulattal és gesztussal 
mondja, hogy valamit bizony tenni 
kell, hiszen annyi pénz beleölése után 
egyszerûen nem maradhat így ez az 
egész.                   (Magyar Nemzet)

hogy megbizonyosodhassak arról: a 
pénz nem boldogít.

A Biblia arra tanít, hogy szeresd fele-
barátodat. A Káma Szutra pedig meg-
magyarázza, hogyan.

Ha nem sikerül elsôre, akkor az ejtô-
ernyôs ugrás nem neked való.

A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
A horoszkópom azt mondta, hogy a 

sors ujja rám fog mutatni. Sajnos ez a 
középsô ujja volt.

Van, aki olyan sötét, hogy amikor el-
repül mellette egy varjú, azt hiszi, 
hogy vaku villant.

Van egy túlélôkésem. Túlélte az apá-
mat, a nagyapámat...

Savanyú a szôlô --- mondta az oroszlán 
és megette a szüretelôket.

Messzirôl jött ember sokára ér ide.
Egy jó nôt meghódítani és nem elme-

sélni olyan, mint titokban átúszni a 
Csendes-óceánt.

Halló! Itt a parapszichológiai nyomo-
zóiroda. Tudjuk, hogy ön kicsoda és 
mitakar, ezért a sípszó után tegye le a 
kagylót.

Bombaszakértô vagyok. Ha futni lát, 
próbáljon velem lépést tartani.

Ne makacskodj, forogj együtt a föld-
del.

A férjem halála óta nem tartok állato-
kat.

Tegnap este Lajoséknál voltunk. Egy 
ideig nyomott volt a hangulat, de 
aztánjött egy távirat, hogy meghalt az 
anyósa.

Soha többet nem veszek feleségül 
kézilabdás nôt. Bármit vág hozzám, 
eltalál.

Aki utoljára nevet, annak lassú a fel-
fogása.

Ha azok vagyunk, amit megeszünk, 
akkor én olcsó vagyok, gyors, könnyû 
és ízetlen.

Zavarban vagyok, mint Ádám anyák 
napján.

Ön dönt, iszik vagy vezet. De egyszer-
re mind a hármat semmiképp.

Az anyától való távozás után reinkar-
nációt nem fogadunk el.

Nem örülök, hogy sikerült a kezelé-
sem. Tavaly még én voltam Napóleon, 
mostmeg csak Tóth Pista.

Nem értettem mit mondott a doktor, 
elmehetek, vagy elmebeteg?

Mi nem haldoklunk. Mi így élünk.
Kicsi a bors, fôleg az ôrölt.
Drága szüleim, küldjetek 10.000 Ft-

ot, hogy megnyugodjak, nincsenek 
anyagi gondjaitok.

Korán keltem, hol az arany?
A barátnômnek és nekem azonos az 

ízlésünk. Ô engem szeret, én pedig ma-
gamat.

A szemétdombbá lett Balatonringen 
menekülnek a vadak

A Balatonring építésének költsége 80 
millió euró lett volna, melynek nagy 
részét a Talmácsi Gábor volt csapatát 
is szponzoráló Sedesa Investment 
Group állta volna. A pálya 4232 méter 
hosszú lett volna, nyomvonalának ki-
alakításában részt vett a Magyaror-
szágon rendkívül népszerû Talmácsi 
Gábor és Valentino Rossi is. A projekt 
csôdbe ment, végrehajtás alá került, a 
telket 2012. október 13-án aukcióra 
bocsátották, kikiáltási ára 1,5 milliárd 
forint, a telken lévô terhelés 3,5 mil-
liárd forint. (Wikipédia)
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HÍREK 
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00:10 Virágvasárnapi 
evangélikus istentisztelet. 
Közvetítés felvételről, 
Kőszegről
01:10 Hétköznapi kifutó  
01:40 Hazajáró Kócs-Ha-
vas -  Árva és Liptó határ-
hegysége
02:05 Ízőrzők 
02:40 Hacktion 1. évad 9. 
rész: Bizalomkör. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:30 Magyar elsők  Az 
első magyar vasút
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:50 Ridikül - Női talk-
show : Örökbefogadás
04:40 Hagyaték Csoda-
szarvas - Az élő világ-
egyetem
05:05 Szerelmes földrajz 
Szerelmes szekszárdi 
szüret - Takler Ferenc 
születésnapjára
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát 
09:20 Hacktion 1. évad 10. 
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12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma magazin  
12:25 Domovina    
13:00 Híradó   
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Virágvasárnapi 
evangélikus istentisztelet - 
közvetítés felvételről, 
Kőszegről  
16:20 Élő örökség  
16:45 Gregus Máté nyo-
mában. Magyar ismeret-
terjesztő film  
17:40 A nap vendége: 
Csányi Vilmos etológus
17:55 Szerelmes földrajz: 
Otthon, a Tisza mentén - 
Hódi Sándor
18:30 Száműzött magyar 
irodalom: Szabó Dezső
19:00 Hazajáró: Gyimes - 
A csángók patakországa
19:25 Öt kontinens   
19:55 Hogy volt?!   
21:00 Híradó  
21:25 Gasztroangyal: A 
sonka
23:15 Kárpát expressz  
23:35 Tálentum :  Bíró 
Yvette, filmesztéta, drama-
turg, filmprofesszor és forga-
tókönyvíró, az év egy részét 
New York városában tölti, 
ahol tanít, a többi részét pedig 
Európában, ahol ír és filmdra-
maturgként dolgozik. Az 
Osiris Könyvkiadónál most 
jelenik meg új könyve 
„Nem tiltott határ-átlépések” 
címmel, ahol ez már Bíró 
Yvette ötödik megjelenése. A 
könyv azt térképezi fel, hogy 
miként keverednek a kifeje-
zési eszközök és effektusok 
ma a különböző művésze-
tekben. Miként használják fel 
a fotográfusok, táncosok, 
színházi alkotók, videoművé-
szek azt, amit a filmtől „tanul-
tak”, iletve a filmkészítők mi-
ként építik filmnyelvükbe a 
montázsok megfigyelésekor 
szerzett tapasztalataikat, 
élményeiket.
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00:15 Himnusz  
00:15 Család-barát  
01:50 Hazajáró: Kis-Fátra 
- A harmadik halom
02:15 Ízőrzők: 
Szatmárcseke
02:50 Hacktion 1. évad 10. 
rész: Hekusok és spionok. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:40 Angol nyelvű hírek     
03:50 Ridikül  
04:45 Hagyaték. Magyar 
vértanúk - "kik érted haltak..."
05:15 Szerelmes földrajz 
Védjük hagyományainkat! 
- Hoppál Mihály
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion 1. évad 11. 
rész: Túszhelyzetben. 
Magyar tévéfilmsorozat  
10:05 Angol nyelvű hírek     
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Minden tudás 
11:25 Ízőrzők Szólád
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski Ekran Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Unser Bildschrim    
13:00 Híradó   
13:15 Kívánságkosár   
15:20 Református 
magazin 
15:45 Református ifjúsági 
műsor 
15:55 Ifjúsági unitárius 
műsor   
 16:00 Baptista ifjúsági 
műsor  
16:10 Három királyok  3/1. 
A rákok királya. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat   
17:05 Mesélő cégtáblák: 
Fürdők a félhold alatt
17:45 Kézilabda-mérkő-
zés, élő közvetítés  
19:30 Barangolások öt 
kontinensen. Gereben 
Ágnes műsora
20:00 Hogy volt?! 
21:00 Híradó 
21:25 Gasztroangyal: 
Boldog békeidők konyhája
22:20 Ridikül  
23:15 Minden tudás  
23:35 Tálentum: Lőrinczi 
László műfordító, publicis-
ta, író. Lőrinczi László 
évtizedekig élt Bukarest-
ben, ott őrizte, kutatta a ma-
gyar kultúra értékeit a ma-
gyar nyelven olvasók szá-
mára. Minden műfajban 
otthon volt, feltáró irodalom-
történeti riport, szociográfia, 
színházi kritika vagy társa-
dalmi kérdések irodalmi 
vonatkozásai – minden 
fontos volt számára, és tette 
a dolgát a szűkre szabott ke-
retek között, mindig tágítva 
azokat. Kuncz Aladár írói 
munkássága és franciaorszá-
gi internáltként megélt sorsa 
olyannyira foglalkoztatta, 
hogy Franciaországban ku-
tatta nyomait, könyvben 
számolt be a magyar olvasó-
kat érdeklő tapasztalatairól. 
Az olasz kultúra szerelmese-
ként közvetítette a kortárs, 
jelentős költőket, és miután 
jelenleg Szardíniában él, ott 
sem hagyta abba a magyar 
irodalmi-történelmi kutatást, 
így jutott első világháborús 
magyar katonák tragikus 
sorsának nyomára. Tevé-
keny életéről vall a róla 
készült portréfilmben.

00:05 Angol nyelvű hírek      
00:15 Himnusz   
00:20 Család-barát   
01:50 Hazajáró Téli Páring 
kóstoló - A Zsil ölelésében
02:20 Ízőrzők. Ismeret-
terjesztő sorozat   
02:50 Hacktion (2011) 1. 
évad 12. rész: Múltidézés. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:40 Angol nyelvű hírek     
03:50 Ridikül  
04:45 Hagyaték  Az új élet 
íze - A magyar bor üzenete. 
A Hagyaték a magyar szel-
lemi kulturális örökség átö-
rökítésén munkálkodik. Le-
porolja a magyar múlt szel-
lemi hagyatékának egy-egy 
darabkájáról a modern ko-
rokban rárakódott szennye-
ződéseket, hogy azok újra a 
maguk fényességében 
ragyogjanak. 
05:15 Szerelmes földrajz 
Zenés Tündérországaim - 
Szabó Dénes karnagy. Sza-
bó Dénes, a nyíregyházi 
Kodály Zoltán Általános 
Iskola ének tanára, a Cante-
mus Gyermekkar és a Pro 
Musica Leánykar karveze-
tője szülővárosába, Makó-
ra és jelenlegi lakhelyére, 
Nyíregyházára, e két, szí-
véhez legközelebb álló vá-
rosba kalauzolja el a nézőt. 
A tavaly megyéjében az 
Év emberének választott 
Szabó Dénes zenepedagó-
giai és karnagyi tevékeny-
ségének elismerései közül 
kiemelkedik a Liszt-díj, a 
Kossuth-díj, a Magyar 
Örökség-díj, valamint a 
Prima-díj.
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07:45 Család-barát  
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11:00 Élő egyház  Egyházi 
magazin
11:25 Ízőrzők. Ecseny
12:00 Déli harangszó  
12:00 Rondo  
12:30 Kvartett   
13:00 Híradó 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 A sokszínű vallás  
15:30 Biblia a magyar 
költészetben    
15:45 Új nemzedék   
16:10 Három királyok 
(2013) 3/3. A háló királya. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  „Jó estét, itt a 
moldvai Csángó Rádió, 
Lőrinc Celestint hallják.” A 
stúdió a Kárpátokon túli 
Csíkfalu parasztházának 
konyhasarka. 
17:05 Szerelmes földrajz 
Kilátás a Zengőről - 
Andrásfalvy Bertalan
17:45 Kosárlabda bajnoki 
mérkőzések. Élő 
közvetítés
20:00 Szenes Turné 8/6.: 
Litér
21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal: 
Balatoni kerékpártúra
22:20 Ridikül  
23:15 Élő egyház. Egyházi 
magazin
23:35 Tálentum. Czigány 
György költő

00:05 Angol nyelvű hírek     
00:15 Himnusz  
00:15 Család-barát   
01:50 Hazajáró Selmeci-
hegység - Az aranygyík 
földje
02:15 Ízőrzők. Ecseny So-
mogy megye észak-keleti 
részén, Balatonlellétől 
39km-re délre fekvő kis 
település. 
02:50 Hacktion 1. évad 13. 
rész: Alfától Omegáig. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:40 Angol nyelvű hírek    
03:50 Ridikül
04:45 Hagyaték: Szent jel - 
A lobogó
05:15 Szerelmes földrajz 
"Mindenemet magammal 
hordozom..." - zenés ke-
resztutak /Hűvösvölgyi Il-
dikó/A II. kerületi Gugger-
hegyen („ahonnan Buda-
pest összes hídja látható”) 
kezdődik és Sopronban, a 
szélmalom tövében vég-
ződik a Hűvösvölgyi Ildi-
kóval tett szerelmetes 
utazás. 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion (2011) 1. 
évad 14. rész: Fordulat. 
Magyar tévéfilmsorozat  
10:05 Angol nyelvű hírek     
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Profit7  Kis- és 
középvállakozásoknak 
szóló magazin
11:25 Ízőrzők Bálványos
12:00 Déli harangszó  
12:00 P'amende   
12:30 Hazajáró Hagymás-
hegység - A csíki alpok
13:00 Híradó  
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Katolikus Krónika  
15:45 Római riportok   
16:15 Keresztfához 
megyek… 4/1.: Magyar 
ismeretterjesztő sorozat 
sorozat  
16:45 Keresztfához 
megyek… 4/2.: 
17:10 Határtalanul magyar 
(2011)  Stockholmi ma-
gyar közösségek. Művé-
szeti, tudományos maga-
zinműsor
17:40 A kilencedik órában 
- Nagypénteki gondolatok 
17:55 Száműzött magyar 
irodalom  Gyóni Géza
18:25 Hazajáró Számvetés 
- Pillanatképek a Hazajáró 
2011-es vándorútjáról
18:55 Nagyböjti hagyomá-
nyok  
19:55 Haydn: A Megváltó 
hét szava a keresztfán 
(2011)  Előadja: a Keller 
Vonósnégyes
21:00 Híradó 
21:25 Gasztroangyal 
Ehető virágok
22:20 Ridikül  
23:15 Profit7  
23:35 Tálentum  Panasz-
kodás Istennek - Petrás 
Mária. Népdalénekesként 
és iparművészként egya-
ránt jelképe a talán leg-
mostohább sorsú magyar 
nemzetrésznek Petrás Má-
ria: a moldvai csángók te-
hetségének, szívósságának, 
hagyománytiszteletének 
megtestesítője. Szülőföld-
jén vall életéről, gyökerei-
ről, a népi kultúra értékei-
ről, a megmaradásért vívott 
küzdelemről.

00:05 Angol nyelvű hírek     
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát   
01:15 Csángómagyar 
Golgota - Petrás Mária 
stációi  (2005)  Magyar 
vallási műsor. A moldvai 
csángómagyarság első 
diplomás generációját 
képviseli Petrás Mária, aki 
a kilencvenes években már 
felnőttként került újra az 
iskolapadba Budapesten, s 
szerzett keramikusként 
művészdiplomát az 
Iparművészeti Főiskolán. 
Munkáit áthatja a 
csángómagyarság őszinte 
és mély vallásossága, 
témáit is leggyakrabban 
innen meríti. 
01:50 Hazajáró Verseci-
hegység - és a Delibláti-
homokpuszták népe
02:15 Ízőrzők Bálványos
02:50 Hacktion 1. évad 14. 
rész: Fordulat. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:40 Angol nyelvű hírek     
03:50 Ridikül  
04:40 Hagyaték:  A 
Magyarok Istene - Eleink 
imádságai
05:10 Szerelmes földrajz 
Tündér-idéző - Laár 
András csendjei
05:50 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák  Bene 
Demeter: Nagypénteki 
passió
06:20 Húsvét titka  
06:45 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
07:30 Család-barát  
09:00 Hacktion 1. évad 15. 
rész: Szűkülő körök. 
Magyar tévéfilmsorozat  
09:50 Angol nyelvű hírek     
10:05 Hogy volt?!   
10:55 Itthon vagy! 
11:20 Ízőrzők  Szepetnek
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert 
12:30 Nótacsokor:
13:00 Híradó 
13:15 Aranymetszés 
14:10 Rokonok (1954)  
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Máriássy Félix. Szerep-
lők: Ungváry László (Kop-
jáss István), Tolnay Klári 
(Kopjássné, Lina), Rajnai 
Gábor (polgármester), Pé-
csi Sándor (Kardics), Gob-
bi Hilda (Kati néni), Gó-
zon Gyula (Berci bácsi), 
Tímár József (dr. Martiny)
15:40 Novum  
16:10 Csodabogár 
16:40 Keresztfához me-
gyek… 4/3.: Magyar is-
meretterjesztő sorozat 
17:05 Keresztfához 
megyek… 4/4.
17:35 Balassagyarmat 
kincsei Szentháromság 
templom. 
17:45 Kézilabda mérkőzés 
- férfi NB I   
19:30 Szabadság tér    
20:15 Torino 2004 - A 
halotti lepel és városa 
napjainkban.  
21:00 Híradó 
21:25 Gasztroangyal 
Spenót vagy sóska
22:20 Ridikül - Női 
talshow Vidáman 50 felett
23:05 Itthon vagy!  
23:30 kult.hu  Művészeti 
magazin
23:55 Angol nyelvű hírek     

00:10 Himnusz  
00:10 Család-barát 
02:15 Hazajáró Alacsony-
Tátra - A gyömbér csoport 
téli gyönyörei
02:45 Ízőrzők  
03:15 Hacktion 1. évad 15. 
rész: Szűkülő körök. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:05 Angol nyelvű hírek     
04:20 Ridikül - Női talk-
show Vidáman 50 felett
05:05 Élő örökség   
05:50 Örökzöld dallamok 
(1978) Randevú a Sole 
mio Bárban
06:20 Hagyaték (2013)  
Aki legyőzte a halált - 
Húsvét a magyar lélekben
06:50 Barangolások öt 
kontinensen  
07:30 Család-barát   
09:00 Hacktion 1. évad 16. 
rész: A Coriolanus árnyé-
kában. Tévéfilmsorozat  
09:50 Angol nyelvű hírek     
10:05 Önök kérték  
10:55 Rúzs és selyem 
11:20 Ízőrzők Tótkomlós. 
Tótkomlós 
12:00 Kapcsoljuk Rómát - 
a Szentatya Urbi et Orbi 
áldása 
12:30 Nótacsokor (Bangó 
Margit, Kovács Apollónia, 
id. Sánta Ferenc, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara)
13:00 Híradó
13:10 Szabadság tér    
13:55 Szenes Iván írta 
14:45 Nótacsokor (Bihari 
János Koncert 
Cigányzenekar, prímások: 
Sárközi Pál és Banyák 
István)
15:15 Hétköznapi kifutó  
15:45 Hazajáró  
16:15 OTP Bank Liga, 22. 
forduló, Szombathelyi 
Haladás-Videoton FC   
19:00 Térkép   
19:30 Öt kontinens  
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 Híradó 
21:25 Gasztroangyal 
Őrségben az erő
22:20 Ridikül - Női 
talkshow Csak jönne már a 
nagy Ő
23:05 Rúzs és selyem 
23:30 Tálentum  Bánffy 
György. A Kossuth-díjas 
színművész hírnevét a 
pályája korai szakaszát 
meghatározó Shakespeare-
szerepeken túl elsősorban 
monodrámáival és a ma-
gyar irodalom egészét 
átfogó irodalmi összeállí-
tásaival vívta ki, a magyar 
nyelv misszionáriusaként 
járva a magyar vidéket, a 
Kárpát-medence és az Új-
világ magyar lakta terüle-
teit. Előadásmódja, zeng-
zetes hangja, tökéletesen 
csiszolt, árnyalt beszéde 
generációknak szerzett ma-
radandó élményt, és sok fi-
atalnak szolgált  életre szó-
ló példa gyanánt. A közé-
letiség iránt fogékony al-
kat, volt parlamenti képvi-
selőként, és az Anyanyelv-
ápolók Szövetségének el-
nöki tisztében is szívesen 
hallatja szavát a közjó ér-
dekében, tettekkel igazolva 
mindazt, amit a történelem-
ből és az irodalomból a 
színpadon megszólaltat. 
23:55 Angol nyelvű hírek     

00:05 Angol nyelvű hírek     
00:15 Himnusz  
00:15 Család-barát   
01:50 Hazajáró Kalota-
havas - Felszeg vigyázója
02:15 Ízőrzők: Balaton-
szárszótól délre, a Somo-
gyi dombok által körülzárt 
vidéken fekszik a jó bora-
iról ismert Szólád. 
02:50 Hacktion 1. évad 11. 
rész: Túszhelyzetben. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:40 Angol nyelvű hírek     
03:50 Ridikül  
04:45 Hagyaték  Turáni 
örökség - Nem vagyunk 
egyedül
05:15 Szerelmes földrajz 
Homok hazám  - Csík János 
hegedűs, népzenész, a Csík 
zenekar alapító prímása.
05:50 Kívánságkosár   .
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion 1. évad 12. 
rész: Múltidézés. Magyar 
tévéfilmsorozat  
10:05 Angol nyelvű hírek      
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:00 Magyar gazda   
Agrármagazin
11:25 Ízőrzők  Magyareg-
regy. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hravatska Krónika     
12:30 Ecranul nostru  
13:00 Híradó 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Római riportok 
15:45 Isten kezében  
16:20 Három királyok 3/2. 
A láp királya. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat   
17:25 Határtalanul magyar  
Levél Ceaucescunak. Mű-
vészeti, tudományos maga-
zinműsor
17:55 Szerelmes földrajz 
Szerelmes szekszárdi szü-
ret - Takler Ferenc születés-
napjára. Takler Ferenc 
szekszárdi borász választá-
sa teljesen egyértelmű: az ő 
"szerelmes földrajza" nem 
is lehetne más, mint szülő-
földje, a csodálatos, békét 
és nyugalmat árasztó szek-
szárdi borvidék. 
18:30 Száműzött magyar 
irodalom: Dsida Jenő
19:00 Hazajáró: Hargita - 
A székelyek szent hegye
19:30 Csodabogár  
20:00 Önök kérték  
21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal: 
Ásványvizek
22:20 Ridikül  
23:15 Magyar gazda  . 
Agrármagazin
23:35 Tálentum: Pécsi 
Ildikó. Pályája kezdetén 
naivákat, csinos, könnyű-
vérű nőket alakított, ké-
sőbb jellemábrázoló kész-
ségének, humorának kö-
szönhetően kiváló karak-
terszínésszé vált. Aligha 
akad, aki ne tudná felidézni 
ismertebb szerepeit: Noé-
mit Az aranyemberből, 
Pelikán anyukát a Pókfoci-
ból, a szörpárusnőt a Sztá-
lin menyasszonyából, a 
vendégséget rendező tit-
kárnőt a Veri az ördög a 
feleségét című filmből. A 
sokoldalú művészt, aki a 
színészeten kívül írással, 
rendezéssel, tanítással is 
foglalkozik, vidéki 
otthonában kerestük fel.

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.

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

JÓ EGÉSZSÉGBEN lévô 83 éves 

elvált férfi, élettársat keres, kb. 75 év 

körüli hölgy személyében. Állami 

lakásom és kocsim van.

Telefon: (02) 9797 7746

43 ÉVES MAGYAR ORVOS házi 

betegápolást és gondozást vállal, ki-

váló referenciákkal, fôként  Sydney 

city, Eastern Suburbs és az Inner West 

környékén. Éjszakai felügyelet is 

megoldható. Telefon: 0420 394-017 

Gábor (esti órákban) 

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.

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

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 

ISMERKEDÉSI EST
Április 19-én vasárnap du. 4-tôl este 9-ig

A COOGEE BOWLING CLUB-ban

(51 Dolphin Street, Coogee)

A tánczenét a legjobb 

DJ GARY szolgáltatja
Belépôdíj $25, gyerekeknek ingyenes.

 Étel, ital a klub éttermében kapható

Mindenkit szeretettel várok,

Zentai Tamás


