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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Orbán Viktor: Új, polgári 

berendezkedés kell az országnak
Középkorinak tartja azt az uniós álláspontot a miniszterelnök, hogy ne 

lehessen vitázni a halálbüntetés bevezetésérôl. Orbán Viktor az Echo Televízió 
újrainduló, Mélymagyar címû mûsorában adott interjút Bayer Zsoltnak. 
Kifejtette, új, polgári berendezkedést kell kialakítani az országban, a 2010 utáni 
négy évet sikeres forradalmi idôszaknak minôsítette.

„Korai megválaszolni a kérdést, hogy be kell-e, vagy sem vezetnünk a halál-
büntetést, de fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla” –-- fejtette ki Orbán 
Viktor miniszterelnök. Szerinte demokráciavita alakult ki az ügyben Brüsszel-
lel. Elmondta, soha nem fog egyetérteni Martin Schulzcal, az Európai Parla-
ment elnökével, aki meg akarja tiltani a vitát. „Hol élünk, a középkorban?” 
-– vetette fel a kormányfô. Nem tartja kizártnak, hogy az Európai Unió többi 
tagországának lakói is a halálbüntetés napirenden tartása mellett vannak. 
Ugyanígy az uniós jogszabályok az európaiak akarata nyomán valamikor 
megváltozhatnak.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a lakosság számarányához képest a 
legtöbb bevándorló Svédország után hozzánk érkezik. „Nyugalomra inteném a 
nyugatiakat, mert a legnagyobb baj Magyarországon van” -– fûzte hozzá. Ebben 
a kérdésben tehát joga van az országnak megszólalni. Azt is mondta, ha a beván-
dorlók nem tudnak tôlünk továbbállni egy másik országba, itt maradnak. Sze-
rinte nem szabad „agyalágyultnak” tartani az osztrákokat és a németeket, biztos 
lépnek majd valamit a menekültügyben. Ebben az esetben, „mint egy zsákban”, 
nálunk maradnak a bevándorlók.

„Nem a mostani, hanem az elôre látható helyzetre kell felkészülni, ez a 
politikusok felelôssége” --– vélekedett. Mint folytatta, épp ezért helyes a nemze-
ti konzultáció kezdeményezése a bevándorlásról. „Egy országot nem jogilag, 
hanem politikailag kell vezetni, a vezetést az aktív állampolgárok alkotják, akik 
elmondják a véleményüket. Az okoskodó jogászi béklyókból ki kell magunkat 
szabadítani. Azt gondolom, hogy a mi közösségünk nem akar bevándorlókat 
látni az országban” –-- magyarázta. Azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy az 
uniós tagországok terítsék szét egymás között a menekülteket. Érvelése szerint 
a tagországokra kell bízni a megoldásokat, így hazánknak is saját szabályozási 
rendszert kell kialakítani, amelyet el kell majd fogadtatni Brüsszelben.

Egy Simicska Lajosra utaló kérdésre kifejtette, ha egy politikai közösség 
vezetôjének, aki egyben az ország vezetôje is, személyes ügyei az ország kérdé-
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Május 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bonifác nevû kedves olvasóinkat.

Bonifác: A homo boni fati latin 

szókapcsolatból származó Bonifatius 

latin név rövidülésébôl jelentése: a jó  

sors embere

Köszönthetjük még, Aglája, Bónis, 
Julianna nevû barátainkat.

Május 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsófia, Szonja nevû kedves olvasóin-

kat.

Zsófia: A görög Sophia név régi 

magyar olvasatából, jelentése: böl-

csesség.

Szonja: a Zsófia orosz becézôjének 

németesen meghonosodott formája.

Köszönthetjük még: Cézár, Dio-
nízia, Izóra, Izsák, Konstancia 
nevû barátainkat.

Május 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mózes, Botond nevû kedves olvasó-

inkat.

Mózes: Bibliai eredetû név A Biblia 

szerint a jelentése egyiptomi nyelven: 

vízbôl kihúzott.

Botond: Régi magyar személynév-

bôl. Ez a buzogány jelentésû bot szó 

származéka.

 Köszönthetjük még Hannibal, 
János, Nepomuk, Pellegrina, Si-
mon, Szimona nevû barátainkat.

Május 17.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Andor, Paszkál nevû olvasó-

inkat.

Andor: Az  András név változata.

Paszkál: A latin Paschalis név 

rövidülése. Görög eredetû, de héber 

mintára alkotott név.

Köszönthetjük még: Brúnó, Dit-
már, Fábián, Rezeda nevû barátain-

kat.

Május 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Alexandra, Erik nevû kedves 

olvasóinkat.

Alexandra: Az Alexander férfi név 

nôiesítése. Származása hasonló a 

Sándorhoz.

Erik: Alnémet és északgermán. 

Jelentése: nagyrabecsült.

Köszönthetjük még Alexa, Alícia, 
Bódog, Erika, Félix, Klaudia nevû 

barátainkat.

Május 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ivó nevû kedves olvasóinkat.

Ivó: A germán Ivo  névbôl. Jelen-

tése: tiszafa, ill. ebbôl készült íj.

Köszönthetjük még: Milán, Albin, 
Celesztin, Ivonne, Emilia, Milena 
nevû barátainkat.

Leleplezték Mindszenty József 
bíboros szobrát Esztergomban
Leleplezték Mindszenty József bíboros bronz szobrát szombaton Eszter-

gomban az egyházi vezetô halálának 40. évfordulója alkalmából, a bazilika 
közelében található Sötétkapunál.

Vlagyimir Szurovcev szobrászmûvész alkotása életnagyságúnál nagyobb, 
magas támlájú székben ülô bronz alak. Az emlékmûvet az orosz Békességszerzôk 
és Béke Alapítvány állíttatta.

A szobor leleplezése elôtt Romanek Etelka (Fidesz-KDNP) polgármester 
beszédében a kommunizmus éveiben bebörtönzött esztergomi érsek helytál-
lását méltatta. „Mindszenty József hitet adott akkor, amikor úgy tûnt, hogy 
semmire sincs remény. Támasza volt nemzetének, bizonyítéka annak, hogy a 
hit erejével szemben minden földi hatalom tehetetlen. Munkássága a szabadság, 
a hûség és a helytállás példája” --- hangoztatta.

A szobrász köszöntôjében kiemelte, hogy alkotásának vezetô motívuma a 
szobor talapzatán olvasható, Mindszentytôl származó idézet: „Imádkozom a 
szeretet és a béke világáért”.

Andrej Csizsik, a szobrot felajánló Békességszerzôk és Béke Alapítvány 
kuratóriumi elnöke Mindszenty Józsefet a „béke állampolgárának” nevezte, és 
sorsát, munkásságát a harcosan antikommunista Tyihon pátriárkáéhoz 
hasonlította. „Mindkettejük helytállása morális támaszt jelentett egyházuknak” 
--- fogalmazott.

A szobrot Romanek Etelka polgármester, a Békességszerzôk és Béke Alapít-
vány képviselôi és Tokár János ferences atya leplezte le, majd az alkotást 
megáldotta Erdô Péter bíboros.

A szobor avatása elôtt a bazilikában misét tartottak Mindszenty bíboros 
boldoggá avatásáért, majd az azt követô fogadáson Erdô Péter bíboros 
Mindszenty József Életmûdíjat adott át Adriányi Gábor és Mészáros István 
professzornak, akik munkásságukkal hozzájárultak Mindszenty szellemi örök-
ségének továbbadásához.

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÖVETSÉG FELHÍVÁSÁRA

„EGYÜVÉ TARTOZUNK”
 A VIKTORIAI MAGYAR TANÁCS (VMT) TAGSZERVEZETEI

JÓTÉKONYSÁGI TÁNCOS, MÛSOROS 
VACSORA ESTET 

RENDEZNEK
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sei elé tolakodnak, csak rossz döntések születhetnek. A mindenkori vezetônek 
rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy az ilyen kérdések személyes részét 
leválassza, csak a közösség számára fontos szempontokat szabad mérlegelnie.A 
miniszterelnök tájékozódási zavart lát a jobboldal támogatói körében. Szerinte 
ennek oka, hogy a médiájuk egy részét elveszítették. Tavaly nyáron, a kormány-
alakítás idôszakában vita alakult ki a kormány és a meghatározó méretû jobb-
oldali média tulajdonosai között. „A nagybirtokrendszer és a kisgazda világ 
konfliktusáról van szó” --– magyarázta. Simicskára célozva elmondta, a 
jobboldali médiatulajdonosok egyben nagybirtokosok is. A polgári kormány 
viszont a korábbi nagybirtokrendszerbôl kis- és középbirtokrendszert fog lét-
rehozni, a mezôgazdaság legalább nyolcvan százalékának kisgazda alapon kell 
állnia. Ezt kibékíthetetlen konfliktusnak tartja a miniszterelnök, aki elmondta, 
ugyanilyen viszonyba került az említett tulajdonosokhoz kötôdô média is a 
kormánnyal. „Ez a helyzet nem is fog megváltozni” --- mondta. Az Echo TV-re és 
a Magyar Hírlapra célozva elmondta, örül annak, hogy maradt még ezen az 
oldalon a kormánnyal szemben kritikus, de méltányos média, ám amíg ezek 
mellé nem jönnek létre újabbak a nyomtatott és elektronikus sajtóban, illetve az 
interneten, akkor fennmarad a zavar. Mint mondta, ennek megteremtése nem 
lehet a kormány feladata, de minden támogatójukat arra biztatja, hogy 
tegyenek energiát, pénzt ilyen kezdeményezések mellé. Példaként hozta fel 
erre, hogy Liszkay Gábor (a Magyar Nemzet volt fôszerkesztôje –-- a szerk.) 
megvásárolta a Napi Gazdaságot.

„Egy új, polgári berendezkedést kell megvalósítanunk” –-- mondta a 
miniszterelnök, aki a 2010 utáni négy évet sikeres, forradalmi idôszaknak 
minôsítette. Most szerinte az a kérdés, hogy megvan-e még a hangjuk, hogy 
beszélni tudjanak az emberekkel. Ebben –-- folytatta --– nem mindig állnak jól. 
Ennek az is az oka, hogy már öt éve kormányoznak, és nem viselkednek mozga-
lomként. „Én is gyakrabban vagyok miniszterelnök, mint pártelnök, holott ez 
két különbözô dolog. Nem csak kormányozni kell, hanem irányt kell szabni a 
saját politikai közösségünknek, el kell mondani, hogy miért harcolunk, miért 
érdemes dolgozni” –-- magyarázta. Az idôközi választások kampányai errôl 
szóltak, „menni és mondani kell”, a kormányzati eredmények maguktól nem 
hoznak politikai támogatást. Éppen ezért a mozgalmi, közösségi munkát is el 
kell végezniük –-- hangsúlyozta.

A brókerügyek kapcsán arról beszélt, a károsultakon közpénz felhasználása 
nélkül, a pénzügyi szektor segít, ezt rájuk terhelte a kormány. Szerinte igazság-
talan lenne a többi állampolgárral szemben, ha a költségvetésbôl segítenék ki a 
károsultakat.

Az ellenzék által követelt teljes ügynöklista-nyilvánossággal kapcsolatban 
emlékeztetett, ôk is voltak kormányon, mégsem hoztak ilyen döntést. „A teljes 
nyilvánosság oldalán vagyok. De nem úgy, hogy az állam mindenféle adatot 
nyilvánosságra hoz, amelynek nincs meggyôzôdve a valóságtartalmáról” -– 
mondta. Azt kell szerinte lehetôvé tenni, hogy a saját magáról szóló dokumen-
tumokat mindenki megkaphassa, névkitakarás nélkül. Ebben az esetben a 
sértett dönthet arról, mit is tesz ezekkel az aktákkal.

Folytatódik a dél-amerikai nyitás
Újranyitotta a Sao Pauló-i magyar fôkonzulátust és a hazai vállalatok számá-

ra fôként a vízgazdálkodás, a hulladékkezelés és a közvilágítás terén jelentkezô 
üzleti lehetôségekrôl tárgyalt az elmúlt három napban Brazíliában Magyar 
Levente gazdaságdiplomáciáért felelôs államtitkár.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az MTI-nek telefonon 
nyilatkozva elmondta, hogy Sao Pauló-i és brazíliavárosi látogatásának célja a 
magyar-brazil gazdasági együttmûködés megerôsítése és sok területen az 
újraindítása volt, mind államközi, mind vállalatok közötti szinten.

Rámutatott, hogy Brazília --- Magyarország elsô számú gazdasági partnere a 
dél-amerikai térségben --- a világ hetedik legnagyobb gazdaságaként és 200 
milliós, rendkívüli ütemben fejlôdô piacként óriási lehetôségeket rejt Magyar-
ország számára. Az államtitkár szerint a két ország tavalyi félmilliárd dolláros 
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kereskedelmi forgalma tovább növelhetô, aminek érdekében több konkrét 
lépés is történt.

„Politikai, de nem utolsó sorban gazdasági megfontolás alapján nyitottuk 
újra a Sao Pauló-i fôkonzulátusunkat” ---- mondta Magyar Levente.

„Sao Paulo 22 milliós város, a latin-amerikai térség gazdasági központja, és a 
mintegy 100 ezres brazíliai magyar közösségnek is az otthona. Ezek a tényezôk 
mind indokolták, hogy a szocialista kormány által bezárt fôkonzulátust újra-
nyissuk, ugyanis a déli nyitás stratégia keretében Brazíliával és azon belül is 
Sao Paulóval való szoros napi kapcsolattartás e nélkül elképzelhetetlen” --- tette 
hozzá.

Magyar Levente reményét fejezte ki, hogy a Rio de Janeiró-i magyar keres-
kedôház tavalyi megnyitását követôen idén nyáron Sao Paulóban is hasonló 
intézmény kezdheti meg tevékenységét.

„Ez valószínûsíthetôen milliárdos megrendelésekhez fog vezetni, ugyanis 
Brazília szennyvizének rendkívül kis részét tisztítják csak és a milliós nagyvá-
rosok majd mindegyike komoly vízgazdálkodási problémákkal küszködik. A 
hulladékkezeléssel kapcsolatban is vannak kihívások Brazíliában. Ezeken a 
területeken pedig Magyarország világszínvonalú technológiával és megoldások-
kal rendelkezik, ami rendkívüli módon felkeltette a brazil partnerek érdeklô-
dését” --- fogalmazott Magyar Levente.

Elmondta, hogy mind Sao Paulóban, mind Brazíliavárosban abban állapodott 
meg helyi vezetôkkel, hogy Magyarország a magyar vízgazdálkodási és infra-
struktúra-fejlesztési, városfejlesztési és szennyvíz-tisztítási kapacitásokat, 
ismereteket, know-howt, innovációt Brazília rendelkezésére fogja bocsájtani.

Magyar Levente szerint az intézményi párbeszéd megkezdése után a tárgya-
lások érdemi szakasza most kezdôdik.  Az államtitkár társelnökként üzleti 
fórumon és a kétoldalú gazdasági vegyes bizottság ülésén vett részt, illetve 
megállapodott annak a kölcsönös ösztöndíj-programnak a folytatásáról, amely-
nek alapján több mint 2000 brazil hallgató tanul jelenleg Magyarországon. 
Egyúttal megállapodást írt alá arról, hogy a Sao Pauló-i Egyetemen elindul a 
magyar nyelv és kultúra oktatása.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal
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KAPCSOLATBAN.
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www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000
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Email: ltonge@tongelayers.com.au

Törzsfejlôdés
Feltûnôen aktivizálódik Niedermüller 

Péter.
Amióta megírták róla, hogy szinte a 

semmiért vesz fel havi négy-öt milliót 
az Európai Parlamentben --– a huszon-
egy magyarból a tizenkettedik --–, elô-
rébb lépett. Igaz, korábban is tapéta-
ember volt Gyurcsány csapatában, 
most viszont megunni látszik a háttér-
szerepet, s a politikai színpad elôteré-
ben botladozik. Most például Miskol-
con tûnt fel, és személyesen gyôzôdött 
meg a romák diszkriminálásáról. Ami 
nagyon helyes, hiszen még a szomszéd-
ját sem ismeri ma már az ember, így 
aztán Budapestrôl vagy Brüsszelbôl 
aligha tudja megítélni, hogy mi törté-
nik Diósgyôrben. Bár, mint európai 
horizontú humanista, mehetett volna 
még kicsit északabbra, Füzesérre, s 
akkor tetten érhetett volna százhar-
minckilenc baráti szlovák rendôrt, 
amint éppen összever egy komplett 
cigánytelepet. De nem, ô maradt Mis-
kolcon, találkozott minden érintettel 
meg talán nemérintettel és persze elô-
ítéletekkel, majd megállapította: ép-
pen a legvédtelenebbek és a legkiszol-
gáltatottabbak nem kapnak semmiféle 
segítséget a várostól. Ami vagy így 
van, vagy nincs így. Ezzel együtt el 
kell ismerni, képviselôként viselkedett. 
Csak az a furcsa, hogy ô már korábban 
ítéletet hirdetett. Brüsszelben. Ugyan-
is már ezt megelôzôen fordult írásban 
az Európai Bizottsághoz, az iránt ér-
deklôdve, hogy Magyarország megfe-
lelôen alkalmazza-e a Tanács 2000/43/
EK irányelvét a személyek közötti faji 
vagy etnikai származásra való tekintet 
nélküli egyenlô bánásmód elvének al-
kalmazásáról. És egyáltalán, a Miskol-
con történtek összhangban vannak-e a 
Nemzeti Roma Stratégiák Európai Ke-
retrendszerével, amely a romák lak-
hatási körülményeinek javítását tûzte 
ki célul.Na így, a kis szerény, csendes, 
megbúvó Niedermüller, Gyurcsány 
mögül az elsô sorból, középrôl. Pedig 
eddig mintha tartotta volna magát a 
hippokratészi eskü elsô, legfôbb pa-
rancsolatához: ne árts! Hát most bein-
dult. Jön, nyomul, nem csak megje-
lenik, mint eddig, már kérdez is. 
Legközelebb már vádolni fog. Ez az 
ember elôbb-utóbb még Gyurcsány 
szakdolgozatát is megtalálja.

Kiss László
(Magyar Hírlap)

Vezetô uniós országokat 
elôztünk meg

A magyarországi munkanélküliségi 
ráta márciusban is uniós átlag maradt, 
hiszen mindössze 7,4 százalékot ért el, 
miközben ez az arány az eurózónában 
átlagosan 11,3 százalék, az egész Euró-
pai Unióban pedig átlagosan 9,8 száza-
lék volt --- közölte a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM), az Eurostat (az 
unió statisztikai hivatala) legfrissebb, 
szezonálisan kiigazított adataira hi-
vatkozva. A tárca az MTI-hez eljutta-
tott közleményében emlékeztet, az 
Eurostat tájékoztatása alapján Ma-
gyarországon 2014 márciusa és 2015 
márciusa között 0,5 százalékponttal, 
7,9 százalékról 7,4 százalékra csökkent 
a munkanélküliség. Az ország ezzel 
olyan régi uniós országokat elôz meg, 
mint Svédország (7,9 százalék), Bel-
gium (8,5 százalék), Finnország (9 szá-
zalék) és Franciaország (10,2 százalék), 
miközben öt tagállamban nôtt is a 
munkanélküliség szintje az elmúlt egy 
év alatt.

Meghívó a Fonóhoz 
Akik úgy találják érdekes lehetne a Néphagyomány 

megôrzése Melbourneben és szívesen ismerkednének 
a jelenlegi magyar néptánc mozgalom egyik helyi 

csoportjával azokkal szívesen találkoznánk 
a Fonó, Wantirna-i próbáin 

a Magyar Központ Ifjúsági Termében 
(760 Boronia Road, Wantirna VIC 3152). 

A Victoria-i szünidôk kivételével minden hétfôn és 
kedden este héttôl találkozunk, próbát tartunk, 

beszélgetünk és idônként ünnepelünk. 
Magyarországról K.Cs.P. ösztöndíjas tánctanár 

hamarosan érkezik.
Kapcsolatba kerülhetünk a Facebook-on: 

Fono Hungarian Dance Group - Melbourne.
Telefonon is elérhetôek vagyunk: 

a 9574 0765 (Bartha Gyö ngyi) számon szóbeli 
üzenetet is lehet hagyni.

Örömmel várjuk fôleg azokat a fiatalokat és szüleiket 
akik a Melbourne-i magyar ifjúságért tevékenykedni 

szeretnének:
hétfôn és kedden 7-tôl 9-ig a 

Magyar Központ Ifjúsági Termében



(Folytatás az 1. oldalról.)
— A kataszteri hivatalba is el fogjuk 

juttatni a vatikáni döntés hivatalos 
fordítását, és kérni fogjuk a jogszerû 
állapot visszaállítását, vagyis hogy az 
ingatlan javainkat újból jegyezzék be 
a komáromi rendházunk nevére. 
Ugyanígy vissza kell szereznünk a 
bankszámlánkat és az adószámukat 
is, mert a nagyszombati érsekség 
olyan radikális csapást mért ránk, 
amely teljesen lehetetlenné tette a 
mûködésünket. Én teljes tisztelettel 
meg is kérem Orosch érsek urat, 
hogy segítsen a jogaink visszaállítá-
sában. A vatikáni döntést – tudomá-
som és a szokásos ügymenet szerint – 
a pozsonyi apostoli nuncius kapta 
meg, neki kell értesítenie az érsek 
urat és érvényt szereznie a Vatikán 
döntésének. Tény, hogy mostanáig 
semmiféle visszajelzést nem kaptam 
Pozsonyból.”

János érsek
cím alatt jelent meg Csáky Pál fel-
vidéki politikus írása 2013. szeptem-
ber 19-én, azt követen, hogy Orosch 
Jánost beiktatták nagyszombati érse-
ki hivatalába. Akkor prédikációját 
szlovákul és magyarul is elmondta. 
Elmondta, hogy érsekként fontos cél-
ja az egyházmegye híveit szorosabb 
közösséggé formálni. Magyar nyelvû 
prédikációjában a hitükben való ki-
tartásra buzdította a hívŒket. Csáky 
írása lényegesebb részeit idézzük:

— Néhány évvel ezelŒtt, amikor 
Tóth Domonkos püspök úr úgy dön-
tött, hogy nem fogja kérvényezni Ró-
mától püspöki kinevezése megújítá-
sát, napirendre került az utódlás kér-
dése.  Szóba hoztam a kérdést a po-
zsonyi nuncius úrral folytatott tárgya-
lásaim során csakúgy, mint a Vati-
kánban Sodano bíboros úrral és II. 
János Pál pápával való találkozásaim 
során is. A Vatikán malmai lassan 
Œröltek, és a folyamatból egy név 
maradt fenn a szitán: a magyar gyö-
kerekkel is bíró Orosch János.

 — Segédpüspökként elŒször  jött el 
a komáromi imanapra, s ott kb. a 
következŒ mondatot mondta: „Tudom, 
kedves testvéreim, hogy nem ez volt 
a pontos elvárásotok, ti magyar me-
gyéspüspökért imádkoztatok évek 
óta. Ez egy köztes megoldás, de sze-
retném elmondani nektek, hogy én 
mindent megteszek azért, hogy minél 
közelebb kerüljek a ti elvárásotok-
hoz.“

— S jöttek a hétköznapok. Orosch 
Jánosnak – segédpüspökként – nem 
volt könnyû dolga. TudvalévŒ, hogy a 
szigorú katolikus hierarchia elŒírásai 
szerint egy segédpüspök csak azt te/
heti, amivel a megyéspüspöke meg-
bízza, s Ján Sokol érsek nem éppen 
dícsérendŒ partner volt ebben az 
együttmûködésben. Orosch azonban 
tette, amit tehetett, s bizonyára nem 
vagyok  egyedül azzal a nézetemmel, 
hogy a lehetŒségek korlátai között 
viszonylag tisztességesen ellátta fela-
datát. Ezt a nézetemet néha nyilvá-
nosan is elmondtam, hozzátéve persze 
azt is, hogy ez távol áll a kívánatos 
állapotoktól, attól, hogy a négyszázez-
res szlovákiai magyar katolikus hívŒ 
pasztorációjából fakadó feladatokat 
egy valódi felhatalmazással bíró püs-
pök (ad personam jogkörökkel) lássa 
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el és koordinálja.
— Orosch most ebbŒl a kalodából 

szabadult ki: teljes jogú megyéspüs-
pökké vált. Most már nem beszélheti 
ki magát fölöttesére. A katolikus egy-
ház – sajnos –, végletesen hierarchi-
kus szervezet, amely tény sok kárt 
okozott már a szlovákiai magyar kö-
zösségnek az elmúlt 25 évben is. 
Tálcán kínálja ugyanis a magyar egy-
házi személyek számra az alibizmust: 
én ugyan megtenném ezt vagy azt, de 
a püspökömtŒl nem kaptam erre fel-
hatalmazást. Így tehát mosom kezei-
met, semmit nem tehetek. Az alibiz-
mus pedig rossz tanácsadó: soha 
nincs olyan helyzet, hogy ne lehetne 
valamit tenni, ha az ember akarja. S 
ha a szlovákiai magyar egyházi sze-
mélyek arra várnak, hogy majd a 
püspökeik fogják instruálni Œket ab-
ban az ügyben, hogy mit tegyenek a 
szlovákiai magyar katolikusok fenn-
maradásáért és megerŒsödéséért, ak-
kor becsapják magukat: a szlovák 
katolikus püspökök többsége ugyanis 
nacionalista és nagyon konzervatív.

— Azt is bizonyára érdekes meg-
nézni ebben a vonatkozásban, hogy a 
különbözŒ egyházak, különbözŒ em-
beri csoportok mennyire eltérŒ mó-
don járnak el konkrét helyzetekben 
ugyanazon Biblia alapján. A szlová-
kiai magyarlakta vidéken több olyan 
katolikus pap és más egyházi személy 
is található, akinek tevékenysége pél-
daértékû, aki nem riad meg a többlet-
munkától – még ha ezért nacionalista 
püspöke néha elŒnytelen áthelye-
zéssel is sújtja. Ez azonban az igazi 
evangéliumi út, a lélek embereinek 
ezt jobban kell tudniuk és érezniük. S 
nem feledni a bibliai tanítás igazát a 
langyos emberrŒl…

— János érsek most, ezen a poszton 
megszabadult a ballasztok egy részé-
tŒl, az eddigiekhez képest tényleg 
szabadabban mozoghat. Azt is mind-
annyian tudjuk, hogy tarthatatlan az 
a helyzet, hogy a szlovákiai  kétszáz-
ezer fŒt számláló görögkatolikusoknak 
három püspökük van, a közel négy-
százezer felvidéki magyar katolikus-
nak pedig egy sem. A néhány ezer fŒt 
számláló szlovák fegyveres erŒknél 
dolgozó katolikusoknak (hadsereg, 
rendŒrség) is lehet külön, ad perso-
nam püspöke, a magyaroknak pedig 
nem. A külhoni szlovákoknak is van 
már püspökük, csak a (Szlovákia 
szempontjából) belhoni magyaroknak 
nincs.

— A megoldás ebben a szerencsét-
lenül szétdarabolt helyzetben az len-
ne, ha Orosch érsek úr megkapná a 
szlovák püspökkari konferencia fel-
hatalmazását arra, hogy az egyes 
egyházmegyékben tevékenykedŒ se-

Felvidéki magyar szerzetesi vagyon elsajátítási kisérlete

Pozsony felújítaná, a bencés rend
visszaperelné az oroszvári kastélyt

Európai jogi fórumhoz fordul a Magyar Bencés Kongregáció, hogy vissza-
szerezze a határ szlovákiai oldalán fekvŒ oroszvári (rusovcei) kastélyt, 
amelyet az utolsó tulajdonos özvegye hagyott a rendre – írta Szalay György, 
a pannonhalmi bencés rendház gazdasági és jogi képviselŒjét idézve 2013. 
október 1-i számában a Kisalföld c. felvidéki lap. Most viszont említés sem 
történt róla.

A lap – emlékeztetve arra, hogy az 1945-ben végrendeletben a rendre 
hagyott, három évvel késŒbb államosított ingatlan tulajdonjoga máig vitatott 
– arról ír: a szlovák állam a bencések szerint tisztázatlan helyzet ellenére 33 
millió eurót költene az egykori Lónyay-kastélyra. Az ország 2016-os uniós 
elnöksége idején reprezentációs célokra használnák a birtokot, emellett 
állítólag Ivan Gasparovic államfŒ kinézte rezidenciának a rajkai határát-
kelŒtŒl három kilométerre fekvŒ, egyre lepusztultabb mûemléket.

gédpüspökökkel és magyar vikáriu-
sokkal koordinálja a 6 egyházmegyé-
be szétszabdalt magyar katolikusok 
pasztorációját. Nem csak a bérmálá-
sokra kell ilyenkor gondolni, nem 
csak arra, hogy egyik-másik egyházi 
ünnepen egy püspök vagy a püspök 
által megbízott helynök hibás vagy 
tört magyarsággal elmond egy-egy 
szöveget, hanem kapjon ez a testület 
reális beleszólási lehetŒséget minden, 
a magyar hívŒk ügyeit érintŒ kérdés-
be, hangsúlyosan ideértve a modern 
pasztoráció követelményeinek való 
megfelelést, a modern világ kihívá-
saira való válaszadás teljes spektru-
mát. S kötelezze a szlovák püspöki 
kar a megyéspüspökeit arra, hogy a 
testület javaslatait döntéseiknél ve-
gyék figyelembe, illetve bizonyos 
döntéseket engedjenek át ennek a 
testületnek.

— Tudom, hogy ez egy érzékeny 
kérdés, ám ha a közel négyszázezres 
magyar katolikusság ügyét nem ol-
dották meg az egyházmegyei felosz-
tás során (sŒt, rontották azt), akkor 
most ebbe az irányba kellene elmoz-
dulni. Persze, az is világos, hogy a 
konzervatív szlovák püspöki kar csak 
nagyon nehezen mozdítható el erre – 
s egyáltalán, számára az egyház 
modernizálásának kérdése egy sötét 
köd, amelytŒl nagyon ódzkodnak. Ám, 
ha nem tesznek semmit, a szlovákiai 
katolikus egyházat (is) a lecsúszás 
veszélye fenyegeti. 

— Ferenc pápa, egész tevékenysé-
gével azt üzeni: merjetek szabadok 
lenni. Merjetek új utakat keresni, 
merjetek szembefordulni a konven-
ciókkal, ha szükséges, és merjetek 
visszatérni az Evangéliumhoz. Nem 
egy magát sérthetetlennek, felsŒbb-
rendûnek gondoló papi kaszt menti 
majd meg az egyre komolyabb vál-
ságba sodródó emberiséget, hanem a 
Názáreti tanítása, amely minden 
emberi viszonyrendszer, minden jogi 
és társadalomszervezési aktivitás 
alapja. A világon nem létezik civilizá-
ció, amely ne a tízparancsolat pillé-
rein alapulna.

— Igen, az egyház reformja is a 
pakliban van, a szlovákiai egyház 
reformja is. Mindszenty tevékeny-
sége óta nincs magyar védŒernyŒ 
felettünk: most ezt a hiányosságot is 
meg kellene szüntetni. A magyar 
püspöki karral való együttmûködéssel 
is. S ennek fontosságára természete-
sen Magyarországon is rá kellene 
ébredni.

Hír április 16-án:
— Hiába döntött a vatikáni szerzete-

si kongregáció a komáromi bencések 
javára, és nyilvánította érvénytelen-
nek Ján Orosch nagyszombati érsek 
határozatát a komáromi bencés rend 
megszüntetésérŒl, az érsekség nem 
vonta vissza megszüntetŒ határozatát, 
sŒt újabb lépéseket tett a komáromi 
bencés rendház vagyonának meg-
szerzése érdekében, és folytatják a 
bencések további ingatlanjainak az 
egyházmegyre való átirattatását. Ezt 
azért tehetik meg, mert a világi jog 
szerint jelen pillanatban nem létezik 
a bencés rendház.

— Hogy mi lesz az ügy vége, még 
kérdéses. Egy egyházjogi szakértŒ 
szerint elképzelhetŒ, hogy a nagy-
szombati egyházmegye háttértárgya-

lásokat folytat a Vatikánnal, melyek 
során el akarják érni, hogy Róma 
nyomást gyakoroljon a bencésekre 
annak érdekében, hogy önként le-
mondjanak értékes ingatlanjaikról.

— Annyi bizonyos, hogy az elmúlt 
hetekben sokan kiálltak a komáromi 
bencések mellett, mások mellett 
Stubendek László, Komárom pol-
gármestere, de több komáromi önkor-
mányzati képviselŒ is. A húsvéti ün-
nepek alatt magánszemélyek kezde-
ményezésére aláírásgyûjtés is indult 
a bencések támogatására. 

— A petíció aláírói leszögezik, hogy 
nem értenek egyet a komáromi Szent 
Benedek Rend megszüntetésével, 
sem pedig a rend tulajdonának kisa-
játításával. „Kérjük a római legfel-
sŒbb egyházi intézményeket, hogy ne 
engedjék megszüntetni a legrégibb 
szerzetes rendet országunkban éppen 
a Szentatya által meghirdetett 
megszentelt élet évében“ – áll a 
petíciós íven. Komáromban és Dél-
Szlovákia néhány más régiójában is 
gyûjtöttek aláírásokat, de például 
Fazekas László református püspök is 
a bencések támogatására biztatott az 
istentiszteleten.

— Ugyanakkor egy elszomorító eset 
is történt a napokban: ismeretlenek 
vulgáris, gyalázkodó feliratokkal fir-
kálták össze, továbbá fehér festékkel 
öntötték le a bencés atyák sírboltjait 
a komáromi temetŒben.

***
Internet útján nemzetközi mozgósí-

tásra szólított fel, külön kiemelve az 
Argentínában élŒ aggódó honfitársa-
kat dr. Nagy László, a Magyar Ki-
rályi Szent László Lovagrend kor-
mányzója, a HŒsök terén Erdély 
érdekében lezajlott 1988. június 27-i 
tömegtüntetés egyik legendás szer-
vezŒje, hogy írjanak Œszentsége Fe-
renc pápának a szlovákiai egyházi és 
világi erŒk által a Révkomáromi 
Bencés Rendház teljes likvidálását s 
annak minden vagyonának az eltu-
lajdonítását célzó, a nagyvilág más 
szerzetes rendjeit is irritáló, magyar-
ellenes politikai támadása tárgyában. 

Közli a Rend ebben a tárgyban eddig 
végzett diplomáciai tevékenységét. 
Kiemeli, hogy a magyar diplomácia 
határozottabb fellépése indokolt és 
szükséges lenne. 

***
Országos méretû aláírásgyûjtŒ ak-

ciót indított több, a renddel szimpa-
tizáló magánszemély a Ján Orosch 
nagyszombati érsek által felszámolt 
komáromi bencés rend támogatására.

„Most nem is elsŒsorban maga a 
rendház a lényeg, hanem az a misszió 
és küldetés, amit a bencések Ko-
máromban – különösen az oktatás 
területén – véghezvittek. Komárom a 
bencések nélkül nem lenne az, ami” – 
fogalmazott  Novák Tamás, Komá-
rom korábbi alpolgármestere, az ak-
ció egyik támogatója.

A kezdeményezŒk felhívásukban 
arra kérik „a római legfelsŒbb egy-
házi intézményeket, hogy ne enged-
jék megszüntetni a legrégebbi szer-
zetesrendet országunkban. ... Mi, 
alulírott polgárok, akiknek szoros a 
kötŒdésünk Szent Benedek lelkisé-
géhez, Európa védŒszentjéhez, vala-
mint a bencés szerzetes rendhez 
országunkban, kijelentjük, hogy nem 
értünk egyet a Szlovákiai Komáromi 
Szent Benedek Rend megszünteté-
sével és annak tulajdonának elidege-
nítésével!”

***
Nehéz lenne választ adni arra a 

kérdésre, hogy sikerül-e megmenteni 
a magyar bencések szlovákiai birto-
kait. Nem az elsŒ ilyen óhaj ez a 
trianoni szétszakítottság óta. A Vati-
kán sem mint állam, sem mint lelki 
hatalom, nem mutatott fel olyan szán-
dékot, amivel Szent István országa 
katolikus népének az államhatárokat 
szétszabdaló nagyhatalmi politikai 
döntések ellenében igyekezett volna a 
magyar egyházi intézmények együtt 
tartásával erŒsíteni a híveket a pusz-
títás nehéz éveiben. Esztergom sem 
áll ki Pannonhalma mellett. Majd 
megkapják az üzenetet, igazuk van, 
de hozzák meg áldozatukat a béke és 
keresztény megbocsátás szellemében.  
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Lángoló falvak és 
menekülô orosz katonák

Május 2-án volt a századik évfor-
dulója annak, hogy az osztrák–ma-
gyar és a német csapatok áttörték 
az orosz frontot Gorlicénél. Ez volt 
az Osztrák–Magyar Monarchia el-
sô nagy sikere az I. világháború-
ban.

Hosszú, súrlódásokkal teli hónapok 
után a világháború eseménysora úgy 
alakult, hogy az osztrák–magyar ve-
zérkari fônöknek, Conrad von Höt-
zendorfnak sikerült német kollégáját, 
Erich von Falkenhaynt meggyôznie 
arról, hogy egy jól elôkészített, várat-
lan támadással próbálják meg az orosz 
frontot áttörni. Falkenhayn a bizonyos-
ságok (Tannenberg, Limanova, Lódz) 
ellenére sem tudta és nem is akarta 
elfogadni, hogy az oroszok megverhe-
tôek, és a keleten kivívható gyôzelme-
ket sem tartotta sokra. Azonban a né-
met keleti fôparancsnok, Paul von 
Hindenburg is Conrad véleménye 
mellé állt, és ez végül véleménye meg-
változtatására bírta Falkenhaynt, ha 
csak átmenetileg is. A tisztázatlan alá-
fölé rendeltségi viszonyok és a dinasz-
tikus-hatalmi vetélkedés rendkívül 
megnehezítették a központi hatalmak 
számára az együttmûködést, nem be-

szélve a közös konkrét katonai prog-
ram hiányáról. Most azonban sikerült 
ezeken is túllépni, és így a Conrad által 
korábban kidolgozott tervek alapján 
az egyesített német–osztrák–magyar 
erôk August von Mackensen irányítása 
alá kerültek, formailag azonban ô is 
Conradnak volt alárendelve. 1915. áp-
rilis közepére a terv határozott formát 
kapott, és május 2-án a Tarnówtól dél-
re lévô Gorlice nevû kisvárosnál ki-
szögelést képezô orosz állásokat 700 
ágyú –-- köztük a legendás 30.5 nehéz 
mozsarak –-- négyórás, pergôtûzzé fo-
kozott tüze kezdte el puhítani. Az orosz 
hadvezetés érzékelte az ellenfél ké-
szülôdését, mégsem tudott elég hatá-
sos ellenlépéseket tenni a várható tá-
madás elhárítására.

A titokban összevont osztrák–magyar 
és német tüzérség összesen mintegy 
1600 ágyújának mennydörgésszerû 
tûzhatása valódi meglepetésként érte 
az oroszokat, akik ennek ellenére igye-
keztek tartani állásaikat. Az ellenük 
megindított gyalogsági szuronytáma-
dás kezdetben nem is volt mindenhol 
sikeres. Nem ment, sehogy se ment! 
Az anekdota szerint a Kassai VI. had-
test arcvonalán, a 39. honvéd hadosz-
tály parancsnoka, Hadfy Imre altá-
bornagy, látva a kudarcot, az egész 
vonalon bevonatta a muníciót bünte-
tésképpen, de így sem sikerült a meg-
ismételt támadás. Nem volt elég! Ek-
kor a fegyver závárzatát vetette ki 
valamennyi honvéddal, csak a szuro-
nyokat hagyta meg. Így is hiába volt 
minden erôfeszítés. Ekkor új paran-
csot adott ki az akkor 61 éves Hadfy: 
„Magam fogom vezetni a szuronyroha-
mot.” Így is tett. Erre a hadosztály már 
áttörte az oroszok hármas védôvonalát, 
„s utána egy olyan négy hónapos dia-

dalmenet következett, aminôt nem lá-
tott az emberiség, mióta világ a világ!” 
(Komáromi János: A nagy háború 
anekdotái.) Hogy ez az eset a május 2-
án meginduló és hónapokig tartó of-
fenzíva során pontosan hol, mikor tör-
tént, nehéz lenne megmondani. A 
gorlicei áttörés kapcsán tulajdonkép-
pen áttöréssorozatról beszélhetünk, 
hiszen május 2-át követôen még há-
rom nagy orosz védelmi vonalon kel-
lett a központi hatalmak seregeinek 
átjutniuk, mígnem elérkeztek Oroszor-
szág történelmi határaihoz.
„Extázisban mentek elôre”
Annyi azonban kétségtelen tény, 

hogy az orosz arcvonal legerôsebb 
pontját, a Pustki- és a Wiatrówki-he-
gyet (Gorlicétôl északnyugatra) a kas-
sai hadtest két hadosztályának (a kö-
zös 12. hadosztálynak és a 39-eseknek) 
kellett elfoglalnia. Metz Rezsô altá-
bornagy céltudatos döntésének kö-
szönhetôen a lépcsôzetesen kiépített 
és bevehetetlennek tartott Pustki ma-
gaslatot elôbb sikerült elfoglalni a 12. 
hadosztálynak, mint a Wiatrówkit, 
amelyet csak többszöri nekirugaszko-
dásra tudták bevenni, de május 2-a 
délutánjára ez is megtörtént, és meg-
indult az oroszok üldözése. Gorlicénél 
és az azt követô hadmûveletek során a 
német 11. hadsereg játszotta a faltörô 
kos szerepét, és az ide tartozó Arz 
Arthur-féle kassai hadtest, amely a 
késôbbiekben is valahogy mindig a 
harcok fókuszába került, folyton a leg-
nehezebb feladatokat kapta és oldotta 
meg, ennek következtében pedig sú-
lyos veszteségeket szenvedett.

Azonban a honvédek lelkesedését ez 
sem tudta visszafogni, mint Molnár 
Ferenc írja: „Valami soha le nem 
írható lázzal mentek akkor elôre a mi 
katonáink. Éreztük, hogy az egész 
világ szeme rajtunk van, az emberek 
valami extázisban mentek éjjel-nappal 
elôre, fölöttünk egyre, mindig ez a 
mennydörgés, elôttünk lángoló falvak 
és a menekülô oroszok.” Ez a lelkes 
elszántság a hadjárat végéig kitartott, 
akkor is, amikor augusztus 25-én a 
Breszt-Litovszk elôtt húzódó tízsoros 
szögesdrótmezôn kellett átgázolni, 
drótvágó olló nélkül, ásóval és puska-
tussal csinálva utat, súlyos géppuska-
tûzben, de elsôként jutva be az erôdbe. 
A gorlicei áttörést követôen a központi 
hatalmak seregeinek 150 kilométeres 
mélységben sikerült visszagördíteni 
az orosz arcvonalat, felszabadítva 
Przemyslt, Lemberget és elfoglalva 
Breszt-Litovszk erôdjét, de a legfon-
tosabb eredmény talán mégis az volt, 
hogy Magyarország felszabadult az 
orosz fenyegetés alól, 1915 szeptembe-
rére pedig Lengyelország is elveszett 
számukra.

Az elôzô öt hónap során már amúgy is 
rájárt a rúd a cári haderôre, mert Ke-
let-Poroszországban és különösen a 
Kárpátokban óriási, milliós nagyság-
rendû veszteséget (halott, sebesült, 
hadifogoly) szenvedtek. A májusi of-
fenzíva során fogságba esett orosz 
tisztek vallomása szerint erejük a Kár-
pátokban tört meg, és az ott kudarcba 
fulladt támadás felért számukra egy 
Waterlooval. És való igaz, bár az orosz 
hadsereg nehéz helyzetében továbbra 
is keményen harcolt 1915 nyarán, az 
áttörést követôen legalább egy évre 
volt szükségük, hogy reorganizálni 
tudják a hadosztályaikat. A következô 
évben megindított Bruszilov-offenzíva 

–minden eredménye ellenére ---– már 
csak hattyúdal volt a részükrôl, és a 
sorozatos vereségek és veszteségek 
nyomán kitört társadalmi káosz maga 
alá temette a cári rendszert, és Orosz-
ország különbékét kötött a központi 
hatalmakkal. Ha ez két évvel korábban 
következik be, talán másként alakul 
Közép-Európa sorsa.
Elmaradt a döntés
Falkenhayn a gorlicei áttörési had-

mûveletet követôen megint visszafor-
dította figyelmét a nyugati frontra, 
amelyet négy év alatt egyik félnek 
sem sikerült döntôen áttörnie, és nem 
engedett nagyobb erôket keletre. Ez-
zel pedig elszalasztotta annak lehetô-
ségét, hogy a világháborút még idôben 
befejezhessék a központi hatalmak. 
Ennek lehetôségét még a neves angol 
katonai teoretikus, B. H. Liddell 
Hart is elképzelhetônek tartotta Stra-
tégia címû könyvében, mi azért egy 
kicsit óvatosabbak lennénk, hiszen 
pont az angolok azok, akik nagyon is 
résen voltak az oroszokat illetôen, lát-
va azok kudarcsorozatát, és készen 
álltak arra, hogy az Egyesült Álla-
mokat bevonják a küzdelembe. Hiszen 
öt nappal május 2-a után a brit Ad-
miralitás keresztülvitte, hogy az ame-
rikai állampolgárokat és hadianyagot 
szállító Lusitania gôzôst egy német 
tengeralattjáró elsüllyessze az ír par-
toknál. Az óriásgôzöst rádióüzenetek-
kel irányították a célzónába, ahol pon-
tosan tudták, hogy egy ellenséges 
tengeralattjáró várakozik prédára 
éhesen. Az angolok félelme, hogy 
Szentpétervár kiválik a világhábo-
rúból, nem volt teljesen alaptalan, 
hiszen az offenzíva sikeresen haladt, 
de azt végül Falkenhayn túlzott óva-
tossága miatt nem sikerült hadászati 
döntéssé fokozni.

Az Észak-Olaszországban, dél-Tirol-
ban levô Rovereto kis városnál épült 
föl Európa legnagyobb elsô világhá-
borús emlékmûve, amelynek harang-
ját a háborúban használt ágyúk beol-
vasztásával készítették és amelynek 
neve: Fájdalmas Szûzanya (Maria Do-
lens) vagy más néven: Elesettek ha-
rangja. A két világháború között szo-
kásban volt, hogy minden évben 
megkondult ez a harang az elesettekért 
a harcokban részt vett nemzetek em-
léknapján. A magyarok napja május 
2-a volt, ami talán különös, hiszen a 
gorlicei áttörés közös akciója volt a 
központi hatalmaknak. Az olaszok 
azonban nem tévedtek nagyot, és való-
színû, hogy ezzel a dátummal pontosan 
azt az erôfeszítést ismerték el, amelyet 

a magyar hadosztályok végeztek Gor-
lice elôtt a magyar határok megvé-
désével --– tulajdonképpen lehetôvé 
téve a gyôztes májusi offenzívát. Ké-
sôbb a hagyomány megváltozott, nyil-
ván a második világégés katonáiról is 
meg kellett volna hasonló módon em-
lékezni, ami nem lett volna éppen po-
litikailag korrekt, ezért mostanra úgy 
alakult, hogy minden este fél tízkor 
százat üt a roveretói harang a háborúk-
ban elesettek emlékére.
Egy újabb május 2-i áttörés
Érdekes, hogy május 2-a késôbb is 

visszaköszön a magyar történelemben, 
ugyanis 2009-ben Magyarország-nap-
pá (Hungary Day) nyilvánították Bo-
kor Balázs akkori Los Angeles-i fô-
konzul kezdeményezésére több 
amerikai szövetségi államban, az 
1989-es nyugati határnyitás emlékére. 
Az MTI híradása szerint: „Wyoming, 
Dél-Dakota és Montana kormányzója 
hivatalos proklamációban tudatta: má-
jus 2-át ezentúl Magyarország-nap-
ként ünneplik. A wyomingi kormányzó 
a proklamációban kiemelte: azáltal, 
hogy a magyar kormány 1989. május 
2-án megkezdte az osztrák határ men-
tén a 240 kilométer hosszú határzár 
lebontását, megjelentek a vasfüggö-
nyön az elsô látható repedések. A 
kormányzó emlékeztetett, hogy a ma-
gyar kormány döntésének dominóha-
tása volt, pár hónap múlva leomlott a 
berlini fal, Prágában lezajlott a »bár-
sonyos« forradalom, Románia lakossá-
ga véres forradalomban szabadult 
meg egy kegyetlen diktátortól, jó egy 
évvel késôbb pedig a Szovjetunió meg-
szûnt létezni.„ A kezdeményezéshez 
csatlakozott Kathleen Sebelius és 
Sarah Palin, Kansas és Alaszka állam 
akkori kormányzói, akik személyes 
hangú üdvözlôlevélben emlékeztek 
meg a mûszaki határzár lebontásának 
megkezdésérôl. Sebelius kiemelte, 
hogy ez a magyar lépés a történelmi 
eseményekre visszatekintve egyik 
katalizátora lett a demokratikus válto-
zásoknak, és mint megjegyezte: „Vala-
mennyi magyar büszke lehet azokra 
az erôfeszítésekre, amelyekkel a meg-
szerzett szabadságot fenntartja és vé-
delmezi.”

Egy kissé ugyan elkanyarodtunk a 
gorlicei áttöréstôl, de mégis jogosan 
gondolhatjuk úgy, hogy mindenképpen 
egy jeles nap május 2-a, amelyet talán 
illô lenne beiktatni a hivatalos ünnep-
napok közé valamilyen formában.

 
Pap Krisztián

(Magyar Nemzet)



„A háború veszélye nem múlt el, 
bármikor kirobbanhat” --– jelentette ki 
Petro Porosenko ukrán elnök egy 
kijevi konferencián.

 Azt pedig, hogy valóban készül vala-
mi Kelet-Ukrajnában, kárpátaljai, 
nagyszôlôsi ismerôsöm szavai erôsí-
tették meg szinte egy idôben (no jó, 
néhány órás eltéréssel azért érdemes 
számolni) az elnök felszólalásával: 
„Férjem behívót kapott, pedig nem 
is volt katona…” Eddig azt hitték, 
nincs veszélyben, hiszen nem szolgált 
a hadseregben, s most hirtelen rá kel-
lett jönniük, hogy ez semmit sem je-
lent, és legfôképp semmiféle biztonsá-
got nem ad.

Az ô biztonságérzetük tehát ezen a 
ponton elveszett. Azt mondják, rövid 
kiképzést kapnak, s aztán máris viszik 
ôket a frontra. Azt pedig, hogy ebben 
lehet némi igazság, megerôsítik a múlt 
század kilencvenes éveinek délszláv 
örökösödési polgárháborúiban szer-
zett tapasztalatok. Talán csak annyi 
különbséggel, hogy ott, abban az or-
szágban, a régi Jugoszláviában volt 
kötelezô katonai szolgálat, tehát fiú-
gyermek nem úszhatta meg a felnôtté 
válást anélkül, hogy bakacsizma ne 
törte volna véresre a lábát, s egyenru-
hába ne bújtatták volna. Ellenben a 
fiatal sorköteles gyerekeket, amint 
berukkoltatták, néhány hetes kiképzés 
után valóban egyenesen a frontra vit-
ték…

A sorozott hadsereg egy nagy marha-
ság.Szerencsére rájöttek már erre a 
legmagasabb katonai körökben is, 
mert nem hatékony, és legfeljebb csak 
arra jó, hogy nagy számban lökjék oda 

ágyútölteléknek. S köztük olyan fiata-
lokat küldjenek sokszor a biztos halál-
ba, akik más területen sokkal hatéko-
nyabban és eredményesebben 
szolgálhatnák a hazájukat. Ha már… 
Azokban az országokban, ahol rájöttek 
már erre –-- így Magyarországon is --–, 
egy ideje megszüntették a sorkötele-
zettséget, és professzionális katona-
sággal „váltották ki”. Olyannal, ame-
lyikben profik szolgálnak, jó állóképes 
séggel, a váratlan helyzetekre is felké-
szülten, hatékonyan. Hiszen a békés 
hétköznapokban is erre, csakis erre, 
és semmi másra nem készülnek, s 
ezért fizetjük ôket az adónkból.

Az ukrajnai helyzetben is megvan ez 
a kettôsség: fel kell tölteni az állo-
mányt, ezért olyan férfiakat -– köztük 
kárpátaljai magyarokat is --– mozgósí-
tanak, akik kaszárnyát belülrôl még 
nem láttak, vagyis sorozott katonaként 
soha nem szolgáltak. Az pedig már 
egészen más kérdés, hogyha ôk kap-
nak is néhány hetes, gyorsított kikép-
zést –-- aminek a végén majd meg 
tudják húzni a ravaszt a Kalasnyikovon, 
és a gránátból is ki tudják rántani a 
biztosítószeget, haditechnikai ismere-
teik nagyjából ennyiben ki is merülnek 
–--, milyen hatékonyságú lehet, és mi-
nek a megvédésére lesz képes az a 
haderô, amelyet ilyen emberekkel 
töltenek fel, akármilyen nemzetisé-
gûek legyenek is.Petro Porosenko 
persze nem konkretizálta, hogy egé-
szen pontosan mire gondolt, de ha egy 
elnök ilyet mond kétszázhetven külföl-
di vendég, szakértô elôtt egy konferen-
cián, akkor egészen biztosan vannak - 
kell hogy legyenek --– olyan 

információi, amelyekre ezt alapozza. 
Vagy tervei.

Ha pedig készül valamire, azt nem 
fogja egy ilyen válogatott nemzetközi 
társaság elôtt nagydobra verni. Mint 
mondta, az ukrán vezetés a partneror-
szágok segítségével igyekszik mindent 
megtenni a harcok sújtotta kelet-uk-
rajnai térség helyzetének békés ren-
dezése érdekében. Közben pedig a ki-
jevi hadmûveleti parancsnokság 
közölte, hogy csak egy éjszaka alatt 
huszonkétszer lôtték a szakadárok ál-
tal ellenôrzött kelet-ukrajnai területek-
rôl az állásaikat. Kedden este aztán, a 
konferencia résztvevôi Kijevben talán 
még el sem fogyasztották a vacsorá-
jukat, ismét harcok kezdôdtek a vál-
ságövezetben, s egy ukrán katona ele-
sett. A heti mérleg ezzel máris négyre 
nôtt, pedig még csak a hét második 
napjánál tartottunk. A tegnapi hírek 
szerint pedig Eduard Baszurin, a 
donyecki szeparatisták parancsnokhe-
lyettese bejelentette: erôik négyszáz-
hetvenegy haditechnikai eszközt zsák-
mányoltak. Mint mondta, ezek javítás 
után a donyecki szakadár hadseregé 
lettek.A sorozott hadsereg gyakorla-
tilag amatôr katonaságot jelent. Mû-
kedvelôt. Dilettánst. Hozzá nem értôt. 
Azzal megvédeni, mint láthatjuk is, 
nemhogy egy hazát, de néhány kiszol-
gált ágyút, tankot vagy rádiót sem le-
het.

Többször elmondtam már, talán las-
san unalmas is leszek vele, de jelenleg 
a kárpátaljai magyarság helyzete a 
leglényegesebb magyar nemzetpoli-
tikai kérdés. Ezért is fontos, hogy 
Balog Zoltán, az emberi erôforrások 
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Vita a 
halálbüntetésrôl
Orbán Viktor nemrég a kaposvári 

trafikos gyilkosság kapcsán úgy fogal-
mazott, hogy a halálbüntetés kérdését 
„napirenden kell tartani”.

Röviddel ezután a miniszterelnök biz-
tositotta az Európai Parlament elnökét 
arról. hogy a magyar kormánynak 
nem áll szándékában a halálbüntetés 
bevezetése. A kormánykommunikáció 
továbbra is a társadalmi vita fontossá-
gát hangsúlyozza.

A szabadelvûség és a szabadszólás 
brüsszeli bajnokainak még ez is elfo-
gadhatatlan. Jean-Claude az Európai 
Bizottság elnöke egy brüsszeli sajtótá-
jékoztatón kijelentette, hogy egyértel-
mû dolgokat nincs értelme megvitatni. 

Ez az „egyértelmû” minôsítés egy ki-
csit furcsa ha tudomásul vesszük, 
hogy a világ lakosságának több mint 
60%-a olyan országban él ahol a halál-
büntetés a büntetô törvénykönyv ré-
sze. Ide tartoznak a legnépessebb álla-
mok mint Kina, India, Japán, Indonézia 
és az Egyesült Államok. Az US-ban a 
„szabad világ vezetô államában” a Leg-
felsôbb Bróság 1972-ben alkotmányel-
lenesnek nyilvánította a tagállamok 
halálbüntetésre vonatkozó törvényeit, 
de 1976-ban bizonyos alkotmányos ga-
ranciák bevezetése után a bíróság 
megváltoztatta döntését és ismét al-
kotmányosnak minôsítette a halálbün-
tetés alkalmazását. 37 amerikai állam-
ban 1976 óta összesen 1407 elitéltet 
végeztek ki, --- a vezetô helyen Texas 
áll 521 kivégzéssel. Jelenleg 3019 fo-
goly ül a siralom házakban az Egyesült 
Államokban. Talán valaki egyszer 
megkérdezi Juncker úrtól, hogy miért 
nem lehet beszélni olyan témáról amit 
az általános nemzetközi jog ma nem 
tilt? Az EU egy kivételes régió ahol a 
csatlakozás egyik feltételeként jelöli 
meg a halálbüntetés felszámolását. 
(Itt zárójelben meg kell jegyezni, hogy 
az EU felmentette a Cseh Köztársa-
ságot az Emberi Jogok Európai Egyez-
ményének aláírásától s így a Benes 
dekrétumokat bevihették az Európai 
Unióba ahol ma a bal-liberális frakciók 
tiltani akarják a halálbüntetésrôl szóló 
vitát.)

A brüsszeli szoci-liberális tiltakozás 
még Magyarország megbüntetését is 
kilátásba helyezi. Szergej Sztanisev 
az Európai Szocialisták Pártjának el-
nöke csak mélyen elszomorítónak ne-
vezte, hogy ilyen regresszív javaslat 
az egyik tagállamtól ered. Ezen túl 
mentek az Európai Parlament liberális 

frakciójának vezetôi akik levélben for-
dultak Frans Timmermanshoz az 
EB elsô alelnökéhez. Beadványukban 
azt kérdezték, hogy Orbán Viktor kez-
deményezéseit az EU-jog esetleges 
megsértésének tekinti-e, és amennyi-
ben igen, kíván a brüsszeli bizottság 
részérôl hivatalos lépéseket tenni Ma-
gyarország ellen.

Nos, mi magyarok elmondhatjuk 
Sztanisev szoci vezérnek, hogy a reg-
resszív törvénykezést mi már nem 
egyszer tapasztaltuk. Pédául a napo-
leoni háborúk után az egész Habsburg 
birodalomban megszüntették a nyilvá-
nosság elôtti kivégzéseket. A „felsza-
badult” országban 1945-ben a „demok-
ratikus” fôleg baloldali „haladó” erôk 
bevezették a Népbíróság rendszert. 
Ezek a törvények kifejezetten elôírják, 
hogy a háborús bûnösöket a nagynyil-
vánosság elôtt kell kivégezni. A népbí-
róságok lesöpörték a bírói katedrákról 
nem csak a római jogot, hanem az 
1848-as törvényeket is. Rokonlátogatás 
még a tárgyalás elôtti vizsgálati fog-
ságban is tilos volt, az elítéltekkel nem 
közölték, hogy a kegyelmi kérvényüket 
elutasították, és a kivégzés idôpontjá-
ról sem kaptak értesítést. A cellából a 
váratlanul ért elítélteket egy zajos tö-
megen át taszigálták a bitófa alá és a 
bal-liberális csôcselék biztatta a hó-
hért: húzzad Bogár!

De visszatérve 2015-re, Lázár János 
miniszter úgy fogalmazott, hogy az 
Unió mint a demokrácia bástyája nem 
utasíthat el semmiféle demokratikus 
vitát, és a szörnyû bûntetteket elôidézô 
társadalmi felháborodás nem hallat-
szik Brüsszelig, de hallatszik Budapes-
tig.

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397
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minisztere bejelentette, hogy legalább 
háromezer, Kárpátalján élô magyar 
gyermek nyári táboroztatását, illetve 
ôszi-téli üdültetését fogja segíteni a 
magyar kormány ebben az évben. Er-
rôl írtak alá megállapodást a kárpátal-
jai magyar szervezetekkel és egyhá-
zakkal Kisvárdán. Ugyanakkor nem 
kevésbé fontos az sem, hogy az édes-
apjuk is otthon várhassa haza ôket, a 
családi házban, otthonukban, s ne 
küldjék ágyútölteléknek a helyi kato-
nai hatóságok az olyan távoli megyék-
be, amelyekhez jószerivel semmi köze. 
Donyeckbe vagy Luhanszkba harcolni 
–- ágyútölteléknek.

Szabó Palócz Attila
(Magyar Hírlap)

* * *
Az Európai Uniónak meg kell értenie, 

hogy nem építhet falakat a hátrányos 
helyzetû országokból menekülô beván-
dorlók elé, hanem segítenie kell társa-
dalmi beilleszkedésüket --- vélekedett 
Victor Ponta az al-Dzsazíra pánarab 
hírtévének adott interjújában, amelyet 
most idézett a román Mediafax hír-
ügynökség.

„Úgy vélem, minden európai ország 
megengedheti magának, hogy beván-
dorlókat fogadjon be, mert ôk dolgozni 

akarnak, gyorsan beilleszkednek a 
társadalomba, és értéket teremtenek. 
Persze vannak populista és szélsôséges 
politikusok, akik hasznot akarnak húz-
ni a migráció témájából, de szerintem 
ez ellentmond az európai értékeknek. 
Mindenki, aki Európába jön, és tiszte-
letben tartja értékeinket, az jó európai 
polgár” --- mondta a szociáldemokrata 
politikus.

Hozzátette: érzékelhetôen növekszik 
azon menekültek száma, akik új útvo-
nalakon, a Boszporuszon keresztül, a 
Fekete-tengeren próbálnak eljutni az 
Európai Unióba. Emlékeztetett: két-
millió szíriai menekült van Törökor-
szágban, és ez hatalmas kihívást jelent 
a török állam számára.

„Elfogadhatatlan, hogy egyszerûen 
elutasítsuk ôket: nem hagyhatja meg-
halni ôket a tengeren. Az a feladatunk, 
hogy megoldást találjunk minden 
olyan ember számára, aki egy nehéz 
helyzet elôl menekül” ---- mondta a ro-
mán kormányfô.
Victor Ponta csaknem egyhetes lá-

togatásra indult a Perzsa-öböl olajban 
gazdag országaiba. A román kormány-
fô Szaúd-Arábiát, Katart, Kuvaitot, 
Egyesült Arab Emírségeket keresi 
fel.

* * *
Több mint 5000 kötetnyi magyar 

nyelvû könyvet kaptak kárpátaljai 
szervezetek a kultúráért felelôs ál-
lamtitkár segítségével ---- közölte az 
Emberi Erôforrások Minisztériuma az 
MTI-vel.

A közlemény szerint a pécsi Minerva 
Könyvtár költözése miatt kéttonnányi 
könyv vált szabad felhasználásúvá, az 
állomány elhelyezésében a könyvtár a 
kultúráért felelôs államtitkárság segít-
ségét kérte.

Az államtitkárság közremûködésével 
a könyvek április elején eljutottak a 
Kárpátaljai Pedagógusszövetséghez, 
amely vállalta a szétosztás megszer-
vezését. A kötetek a napokban jutnak 
el végsô helyükre, a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség és a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség 
nagyszôlôsi járási szervezetéhez, ame-
lyek intézményeikben helyezik el, és 
teszik minden érdeklôdô számára elér-
hetôvé az adományt --- tartalmazza a 
közlemény.

* * *
Belefáradt a Mohamed-karikatúrák 

rajzolásába Renald Luzier, aki a szer-
kesztôségi támadás után megjelent 
elsô Charlie Hebdo címlapját készítet-

te.
„Többé már nem érdekel Mohamed 

lerajzolása. Belefáradtam, ahogy Sar-
kozy lerajzolásába is. Nem fogom 
azzal tölteni az életemet, hogy róluk 
készítsek karikatúrákat” --– mondta a 
Luzként ismert karikaturista az In-
rocks címû francia magazinnak.

A döntése azonban szerinte nem je-
lenti azt, hogy a terroristák nyertek. 
„Akkor gyôztek volna, ha egész Fran-
ciaország állandó félelemben élne” --– 
vélekedett.

12 ember vesztette életét, amikor két 
fegyveres megtámadta a Charlie Heb-
do szerkesztôségét január 7-én. Világ-
szerte emberek milliói fejezték ki 
együttérzésüket és támogatásukat a 
híressé vált „Je suis Charlie” mottó-
val.

Luz hamarosan könyvet ad ki a kari-
katúráiból Katarzis címmel; ezekkel 
mondja el, hogyan élte meg a kollégái 
brutális lemészárlását.

A Charlie Hebdo a támadás elôtt ál-
landó anyagi gondokkal küzdött, utána 
azonban 60 ezres példányszáma elérte 
a nyolcmilliót, így ma már több tíz-
millió eurós tartalékokkal rendelkezik 
–-- emlékeztetett a BBC.

Luz szerint azonban az anyagi bizton-
ság súlyos kérdéseket vet fel a lap 
irányvonalát és szerkesztési elveit ille-
tôen. Az már biztos, hogy a formátuma 
is megváltozik, de részletek egyelôre 
nem ismeretesek.

* * *
Egy amerikai kutatócsoport megfej-

tette, hogyan juttatták fel a Húsvét-
szigetek híres szobrai fejére a méretes 
és roppant súlyos kôkalapokat.

Valószínûleg egyszerû görgetéssel 
helyezték szobraik fejére a kalapokat 
a Húsvét-sziget lakói --– az Oregoni 
Egyetem kutatói egyszerû fizikai mo-
dellezéssel jöttek rá, valójában hogyan 
voltak képesek ilyen magasságokba 
emelni a nehéz kôkorongokat.
A Rapa Nui emberek titka
Sean Hixon, az Oregoni Egyetem 

archeológusa és geológusa az Ameri-
kai Régészek Társaságának éves talál-
kozóján elmondta, hogy ezzel a mód-

szerrel viszonylag könnyedén lehetett 
ekkora súlyokat megmozgatni. Ô és 
kollégái számítógépes modellezés se-
gítségével derítették ki, hogyan he-
lyezhették fel a Rapa Nui emberek ne-
héz kôkorongjaikat a moaik, azaz a 
híres kôszobrok tetejére.

A kutatók több lehetséges módszert 
számba vettek. A görgetéses technika 
mellett az építôtorony felállítását, to-
vábbá a csigarendszer mûködtetését 
is modellezték. Vizsgálták a szobrok 
kalapokkal együtt felállításának lehe-
tôségét is. Az összes technika közül a 
görgetés bizonyult a legvalószínûbb-
nek. „Viszonylag kevés ember kellett 
hozzá, hogy fel tudják gurítani a puka-
ónak nevezett kalapokat” --– mondta el 
a találkozón Hixon. Ez kevesebb mint 
tíz fôt jelenthetett, és a korong súlyá-
hoz képest meglepôen kevés befekte-
tett erôre volt szükség hozzá.
Billenésbiztos kôkorongok
Mivel a legtöbb pukao inkább ovális, 

mint kör alakú, ez megakadályozhatta, 
hogy felhelyezés közben visszagurul-
jon a rámpán, és agyonnyomja az alat-
ta álló embereket. A kalapok lapos 
oldalán apró, alig 2 centiméter mély 
üregeket találtak --– a kôbôl készített 
fôfedôket ennek segítségével rögzítet-
ték a szobrok fején. Valószínûleg ab-
ban is szerepük lehetett, hogy a kalap 
felhelyezésnél ne billenjen vissza a 
masszív kôkorong, ha a szobor esetleg 
megdôl egy kicsit. A régészek a puka-
ók oldalán látható súrlódásnyomokat a 
görgetés eredményének tartják.

Különös séta, különleges helyen. 
Meghívó, Budapesten, a hazalátogatóknak.

Ha Budapesten jár, szeretettel várom egy különleges sétára, egy különleges helyen.

A világ néhány országában léteznek különleges sírkertek. Olyanok, ahol hírességek, nevezetes mûvészek, 

politikusok sírjait lehet megtalálni. Budapesten van egy hely, a Fiumei úton, egy különleges Sírkert, egy Nemzeti 

Pantheon, amely Budapest egyik legnagyobb összefüggô zöld területe, egyben csodás arborétum.

A park, a sírkert számos híresség utolsó lakhelye. Itt nyugszik többek között: Jókai, Ady, Móricz, Karinthy, 

Radnóti, de itt van Arany János, Vörösmarty, Blaha Lujza, és a Petôfi család különleges síremléke is. Itt pihen 

Munkácsy, Csontváry. Itt található Deák, Kossuth, Batthyány, Görgey sírja, de Antall József, Bethlen, Mádl 

Ferenc sírhelye is, hogy csak néhányat említsek. Nagypolgári sírok, csodás szobor remekekkel, különleges 

alkotások fantasztikus környezetben.

A séta melyre meghívom a hazalátogató magyarokat, egy „Látogatás”, egy „Szokatlan kulturális séta”.

Ez esetben, egy olyan sétára szól a meghívó, ahol megidézzük a hétköznapjaikat, szerelmeiket, vívódásaikat, 

bepillantunk egy régi világba. Egy múltidézô találkozó, egy különleges helyen, nem mindennapi módon. Hogyan 

éltek, éreztek, milyen férjek, apák, vagy szerelmes férfiak, nôk voltak ôk. Elsétálunk ebben a gyönyörû parkban 

„hozzájuk” és elmesélem, amit tudni lehet róluk és környezetükrôl.

Az irodalom és a politika szereplôi . Nem kell csengetni, nincsenek ajtók, nincsenek székek, amire leülünk, és 

nem szolgálnak fel kávét nekünk. Mégis végig az úton, hozzájuk, feléjük, szinte érezzük, ahogyan ott sétálnak 

mellettünk. Kicsit benézünk egy képzeletbeli „kulcslyukon”. Íróink, költôink, mûvészeink! A Mieink mind. 

Hiszen itt hagyták nekünk a verseiket, regényeiket, alkotásaikat, mûveiket. Nem utolsósorban az életüket.

Ha velem tart, kérem keressen Budapesten, a 06-30-461-2800 telefonszámon, 
vagy írjon a khedi111@gmail.com email címre.

A séta ára személyenként 3.000 ft,-

Várom Önöket. Kovács Hédi

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

KATONABARÁTOK
DÍSZEBÉDJE

A Horthy Miklós Társaság rendezésében

 2015. május  23. (szombat)  12 órai kezdettel
A Református Egyház Bocskai Nagyterme

121. St. Georges Road, North Fitzroy (Melway: 2C C1)
Részvételidíj: 40 dollár (három fogásos ebéddel)

Program:
Emlékezés Hôseinkre –– fohász lelkük üdvösségéért.
 „Kereszthegy” címû hadtörténeti dokumentumfilm 

vetítése.
A Székely Határvadász Csoport története (II. 

Világháború) Erdélyben játszódik. 
A film a Honvédelmi Minisztérium támogatásával 

valósult meg 2014-ben.

Mindenkit szeretettel várunk.
Jelentkezési határidô: május 17.

Felvilágosításért hívja: Dankó Ferencet
Tel.: 9309-9660, 0425 729-862
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Dr. Hangay György:

A magyar Tarzan
Tarka-barka históriáink gyûjteményét böngészve, 

ezúttal megint csak egy híres honfitársunk történetére 
bukkantunk. Híres? Több annál: legendás! De hát kirôl 
van szó? 

Szóval, ki mai történetünk fôszereplô-
je? Nem más, mint az afrikai jungelok 
ura, Tarzan! 

Csak nem volt ô is magyar? Hát ha 
nem túl szigorúan vizsgáljuk szárma-
zását, akkor magyar volt --– vagy 
legalább is Magyarországon született. 
Pontosítsunk egy kicsit: a Bánságban, 
ami Tarzanunk születésekor --– 1904- 
ben Magyarország volt még.

Há t akkor tényleg magyar volt? 
Szeretem ezt mondnai, de leginkább 
azt mondanám, hogy hazánkfia. 

Áruljuk már el végre, hogy kire gon-
dolunk! Hát kire másra, ha Tarzanról 
van szó! Csakis Johnny Weismüllerre 
a bánáti sváb családból származó hon-
fitársunkra, akibôl elôször híres úszó-
bajnok, aztán meg méghíresebb holy-
woodi filmsztár és végül a halhatatlan 
Tarzan lett.

Bánát és Afrika, végül meg Holywood  
--- elég messze vannak ezek egymástól. 
Joggal klérdezhetjük: hogy fér mindez 
bele egy emberéletbe? Kétségtelen, 
hogy kivételes ember kellett hozzá, 
kivételes tehetséggel és szerencsével. 
Úgy látszik Johnny Weissmüller meg-
felelt a szerepre. De kezdjük az elején 
inkább, had említsem meg, hogy a 
Weissmüller család 1905-ben kivándo-
rolt Amerikába, amikor a kis Johnny 
alig 7 hónapos volt még csak. A papa, 
Peter Weissmüller egyszerû munkás-
ember volt, aki egy ideig bányászként 
dolgozott az új hazában, majd Chica-
goban letelepedve kocsmát nyitott, 
majd fôszakács lett egy jól menô étte-
remben.. A kis Johnny élete nem a 
legszerencsésebben kezdôdött, mert 
szülei nemsokára elváltak és ráadásul  
9 éves korában gyermekparalízist ka-
pott. Nyilván nem volt túlságosan sú-
lyos a betegsége, mert orvosuk taná-
csára úszni kezdett rendszeresen. 
Mégpedig rendkívüli tehetséggel, 
mert 17 évesen már országos bajnok 
lett 50 méteren. 1922-ben világrekordot 
döntött 100 méteren és az 1924- es 
párizsi Olympián 3, az 1928-as amsz-
terdammin pedig két arany és egy 
bronz rmet szerzett. Ezek csak a leg-

kiemelkedôbb gyôzelmek, mert mel-
lettû k még 52 országos USA bajnok-
ságot nyert és 67-szer javított világ-
rekordot, különbözô hosszokon. Jó-
formán minden versenyt megnyert, 
amin  indult és végül veretlenül vonult 
vissza a versenyzésbôl. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a huszas évek leg-
nagyobb úszója volt. De az igazi hír-
nevet mégsem a sport, hanem Holy-
wood hozta meg neki. 1929-ben, alig 25 
évesen játszotta elsô fôszerepét. Na 
nem egy filmben, hanem a BVD neve-
zetû alsónemû és fürdôruha gyár fér-
fimanökenjeként. Nyilván nem tet-
szett neki ez a szerep --- habár biztos 
szépen jövedelmezett --– mert amint 
tehette, átnyergelt a filmiparra. Elsô 
filmszerepében ki mást, mint Adoniszt 
alakította. Elôzô foglalkozásán, az al-
sónemû népszerûsítésen úgy állt bosz-
szút, hogy Adoniszként sutba vetette 
alsónadrágját és  összes ruházataként  
mindössze egy fügefalevelet viselt. A 
siker nem is maradt el és egy-kettôre 
olyan népszerû lett, hogy az elkövet-
kezendô Kristály Bajnok címû soro-
zatban már nem is Adoniszt alakította, 
hanem egyszerûen saját magát. Kosz-
tümre ezekben a filmekben sem köl-
töttek sokat, mert Johnny legfeljebb 
fürdônadrágban jelent meg a mozi-
vásznon –-- vagy a már megszokott 
fügefalevél öltözékben. Ezek után már 
nem is kellett sokáig várnia, hogy a 
legnagyobb filmstúdió, a Metro Gold-
win Mayer is felfigyeljen rá. Hét éves 
szerzôdést írt alá  velük --– mint a Tar-
zan filmek címszereplôje. Az elsô 
ilyen filmje azt az ígéretes címet visel-
te, hogy „Tarzan, a majomember”. A 
szerencsétlen cím ellenére is, a film 
világsiker lett. Pedig Johnny Weiss-
müller nem az elsô Tarzan volt. Elôtte 
már hat másik színész is eljátszotta ezt 
a szerepet –-- de egy sem úgy, mint a 
mi Johnnynk.Mi volt a különbség? Hát 
elôször is a megjelenés. Johnny Weiss-
müller egy igazi atlétikus férfiszépség 
volt, akirôl mindenki tudta, hogy nem 
csak a kamera elôtt feszegette magát, 
hanem valóban is egy rendkívüli ered-
ményeket elérô sportember volt. 
Színésznek is jó volt, teljesen hihetôen 
alakított Tarzanként. Nem utolsó 
szempont az sem, hogy nagyszerû 
partnerei voltak, úgymint az ugyan-
csak szemrevaló és tehetséges Mau-
reen O’Sullivan, Johnny Sheffield  s 

Cheetah. Maureen O’Sulivan játszotta 
Jane-t, Tarzan feleségét, Johnny Shef-
field alakította Boy-t, a fiukat és vagy 
16 különbözô csimpánz az elmaradha-
tatlan mókamestert, Cheetaht. 

 S hogy miért kellett ennyi csimpánz? 
A válasz nagyon egyszerû. Mindegyik 
tudott valamit –-- de egy sem tudott 
mindent. Különbözô jelenetekhez, kü-
lönbözô alakításokhoz különbözô maj-
mok feleltek meg a legjobban. Az 
egyik jó grimaszokat tudott vágni, a 
másik szívesen ugrott Tarzan nyakába, 
a harmadik meg nagyszerûen értett a 
kókuszdió feltöréséhez – és így tovább. 
A nézôk természetesen nem vették 
észre a szereplô-cseréket, mindenki 
azt hitte, hogy minden filmben ugyan-
az a csimpánz szerepel. Johnny Weiss-
müller szerethette partnereit, mert 
Maureen O’Sullivannal nem csak a 
filmszerep kedvéért játszotta a papás-
mamást, hanem egy ideig a való  letben 
is. A Boy-t alakító Johnny Sheffield 
apjaként tisztelte és szerette Tarzan 
papát, sôt még a csimpánzok is jól jár-
tak, mert Tarzan tényleg gondjukat 
viselte és nem csak a filmekben. Nem 
egyet örökbefogadott, hogy vidéki 
birtokán, békés nyugalomban élhessék 
filmzés utáni életüket. A sors különös 
játéka, hogy jónéhányuk túlélte párt-

fogóját.
Hány Tarzan filmben játszott 

Johnny Weismüller? Összesen 12-
ben. A Tarzan periódusa 1932-ben 
kezdôdött és 1948-ban végzôdött. Ek-
kor szerzôdést kötött a híres Columbia 
filmstúdióval és címszerepet vállalt a 
Jungle Jim sorozatban. Ez is világhírû 
lett, de sajnos ezt mi nem láthattuk 
Magyarországon, mert akkor nekünk 
már csak olyan mûvészi produktumok 
jutottak, mint a Vidám vásár meg a 
Cselovjek, a hôs partizán és egyéb ha-
sonló szovjet  mestermûvek .13 Jungle 
Jim film készült 1954-ig, utána pedig 
egy 26 részes TV sorozat, ugyanezzel a 
címmel.

Gazdag  ember lett belôle?Ez relatív 
dolog. A Tarzan filmek körülbelül  két-
millió dollárt hoztak neki. Manapság 
ez már semmi, hiszen a mai film-
sztárok akár ötvenszer ennyit is nyer-
hetnek egy filmbôl. De akkor ez sok 
pénznek számított, ennyi már biztosí-
tott egy fényûzô hollwoodi életstílust. 
Weismüller minden képpen megérde-
melte az anyagi sikert.. Ha belegon-
dolunk, hogy Tarzan hány millió em-
bernek hány millió, moziban eltöltött  
boldog órát okozott, s hogy pornójele-
netek, trágárkodás és kábítószer rek-
lámozás nélkül hány millió fiatalnak 
hirdette, hogy a jó mindíg gyôz a rossz 
felett, akkor nyugodtan mondhatjuk, 
hogy színészi pályafutásával szinte az 
egész emberiséget szolgálta. Egyéb-
ként nem hiszem, hogy nagyon gazdag 
maradt sokáig, mert négyszer vált el 
–-- ami nem olcsó szórakozás Ame-
rikában. Az ötödik feleség, aki három 
gyermeket is adott neki, túlélte.

Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 
Johnny Weissmüller egy nagy színész 
volt? Igen is, meg nem is. Változatos 
színészi pályafutást nem mondhatott 
magáénak, mert a hajdani fügefale-
veles Adoniszon kívül csak három ka-
raktert alakított: Tarzant, Jungle Jimet 
és saját magát. De minden kétséget 
kizárva mondhatjuk, hogy ô volt az ab-
szolut és örök  Tarzan. Ebben a szerep-
ben soha senki sem volt jobb, mint ô.

Még csak annyit: mi volt a  kulisszati-
tok a híres Tarzan üvöltés mögött? 
Lehet, hogy ezt a titkot Johnny Weiss-
müller 1984-ben bekövetkezett halála-
kor magával vitte a sírba. Mégpedig 
szószerint, mert amikor koporsóját a 
sí rgödörbe eresztették, a hangszóróból 
felharsant a jólismert, jódlizára emlé-
kezetô üvöltés. A hiedelem szerint az 
ordítás három ember hangjából volt 
konstruálva, mégpedig egy alt és egy 
szoprán énekesnôjébôl és egy futball 
szurkolóéból.

Virágokkal, koszorúkkal ékes 
koporsója mellé felrobbantott 
Nemzetijének gipszoszlopda-
rabját helyezték. „Gyönyörû 
hivatás lelket tartani az embe-
rekben… térden állva adok há-
lát Istennek, hogy ezt az utat 
választottam” --– vallotta a száz 
éve született Szeleczky Zita. Va-
sárnap délutánonként régi film-
jeivel a tévében vissza-visszajár 
közénk, s énekli: „Oly édes az 
élet, oly szép a világ…”

Arca: ovális. Haja: szôke. Szeme: 
barna --– olvasható a budapesti nép-
ügyészség, az Országos Bûnügyi 
Nyilvántartó Hivatal 1946-os iratában 
(ÁBTL–4.1.–A–924/27). Néhány évvel 
korábban Deák Zoltán hírlapíró 
„mongol szemû, barackarcú, kisma-
dárcsipogású” színésznôként jelle-
mezte Szeleczky Zitát, aki nyolcvan-
pengôs fizetéssel lett a Nemzeti 
Színház ösztöndíjasa az 1936–37-es 
évadban. Sok helyre csábították, de az 
akadémián Ódry Árpád azt mondta: 
„Magának a Nemzetiben a helye.” 
Egyszeri bemutatóra (sem) érdemes 
darabocskák között aztán Titánia sze-
repét kapta a Szentivánéji álomban, s 
Ledér volt a Csongor és Tündében. 
Ámuló gyönyörûséggel játszott a szent 
hajlékban, ösztöneinek radarja pon-
tosan érzékelte Németh Antal rende-
zôi szándékait. S a Méltóságos kisasz-
szony fôszerepét követôen (Rendezô: 
Balogh Béla, 1936) bája és sugárzása 
folytán neve csacska filmek csillagává 
fényesedett.

Kényeztette Szeleczkyt a közönség és 
az ôt „kitüntetô kedvességgel kezelô 
sajtó” is, ahogy Egyed Zoltán írta. 
Szigorú, de hiteles ítészeket idézünk. 
A Villámfénynél Németh László elsô 
színpadi bemutatója (1938. március 
30.), Timár József játszotta a köror-
vost, Satát, a bûvleánykát Szeleczky. 
Akirôl Szabó Zoltán a Magyar Nem-
zetben írta: Satával „igazi színésszé 
érett”. Évtizedek múltán Timárnak 
címzett levelében Németh így emléke-
zett: „…egy finom, sudár, komoly lány 
iparkodott ott a te társtalanságba zárt 
s megnyílani vágyó lelkedhez kulcsot 
találni. Engem, ahogy szavaitokat, 
kiejtésedet s az ô komoly hangját 
hallgattam, egyre mélyebb megindult-
ság fogott el.” Abban már tévedett 
Németh, hogy darabjának idején „még 
nem vették ôt munkába a rossz ma-
gyar filmek”. Mert reggel ötkor vitte a 
filmgyár kocsija; hogy munkára éb-
redjen, jeget rakott az arcára, s dolgo-
zott kilencig, aztán a Nemzetiben pró-
bált kettôig, s ebéd nélkül újra a film, 
aztán vissza, elôadás!

De a folytonos ûzöttségben sem ko-
pott mûvészi ereje. Keresztury Dezsô 
hiteles tanú, aki Tamási Áron Vitéz 
lélek címû darabjának (1941. január 
25.) Borókáját így látta: „mesésen 
szép, de ugyanakkor erôs vadmacskát 
játszik vonzó bájának és friss tempera-
mentumának teljes bevetésével”. Ek-
kor már négyszáz pengôs havi fizetése 
is jelzi: Szeleczky rangot jelent a 
Nemzetinek: az 1940–41-es évadban tíz 
darabban összesen nyolcvanszor lé-
pett színpadra. Repült Shakespeare 
Júliájaként; Solvejgje Ibsen Peer 
Gyntjében (május 10.) Keresztury sze-
rint: „Nagyon szép, áthatja a szemér-
mes és sírig hû nôiességének meg-
gyôzô valódisága. Solvejg dalát 
egyszerû és ritka finom mûvészettel 
szólaltatta meg.” Ám Solvejg 1941. 
június 17-én búcsúzott drága Nemzeti-
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„Magának a Nemzetiben 
a helye”

jétôl. Fegyelmivel eltávolították. 
Miként történt?

Nagy hullámverés a korabeli sajtó-
ban; bizonytalan tények és vádak. Aki 
a kései ÁVH-s anyagokban elmerül, 
szokja az alja jelzôket és a rágalmakat, 
ám a Szeleczkyt piszkoló iratokat 
olvasva oszlik a homály. A miniszter-
elnök 1945. február 15-én jegyzett 
listáján (ÁBTL–4.1.–A–924/27; 34) a 
háborús bûnösök sorában nyolc szín-
házi szerepel, köztük Szeleczky Zita, 
aki 1945 márciusában távozott az or-
szágból. Az elfogatóparancsot 1946. 
február 14-én adták ki, majd a népbí-
róság szeptember 16-án és a következô 
hetekben tanúkat hallgatott meg két 
kérdésben, melyek voltaképp összetar-
toztak. 1941. május 18–28. között a 
Nemzeti Színház Frankfurtban és Ber-
linben vendégszerepelt a Faust és a 
Csongor… elôadásával, ám a Tündére 
jelölt Szeleczky megtagadta az utazást. 
Pontosabban: a szerepet. A ’45–46-os 
hadjárat abszurdja: akit háborús bû-
nösnek nyilvánítanak, és „a nyilasmoz-
galom segítésével” akarnak meghur-
colni, miért nem ment el a hitleri 
or-szágba? Igazgató, filmes és színházi 
játszótársak vallottak a népbíróság 
elôtt. Németh Antal Tündére jelölte, 
de ô ragaszkodott a neki sikeres Ledér 
szerepéhez. Bajor Gizire is hivatkozott, 
mert Bajor valóban lemondta a turnét. 
Füstös bácsi, a szerepkihordó három-
szor vitte a Tünde-példányt Szeleczky-
hez, aki újra és újra visszaküldte.

A színház fegyelmi bizottsága a ka-
marához utalta az ügyet, amely halasz-
tott ülést követôen elbocsátásáról ha-
tározott. Feloldva a kölcsönös 
keménykedést, a viszály vélhetôen ba-
rátságosan is intézôdhetett volna. A 
népbíróság elôtt Németh Antal és 
mások is említették: házassága Hal-
tenberger Gyulával (1940. június 8-
án lovas rendôrök viaskodtak a nagy-
számú rajongóval a Kálvin téri 
templom elôtt) a németek irányába 
hangolta Szeleczkyt (ÁBTL–3.1.9.–V–
81068). A frankfurti sikerrôl tudósító 
Szabó Lôrinc Szeleczkyt sóhajtotta, s a 
berlini Csongor… sikerérôl pedig sej-
teti: „hôsnôje Sz. volt”, vagyis Szörényi, 
Tünde alakítója. Németh szerint Sze-
leczkyt valójában három filmszerep 

marasztotta (Egy éjszaka Erdélyben, 
Édes ellenfél, Leányvásár). Gobbi 
Hilda, Fényes Szabolcs és mások se 
vádaskodtak távollétében.

De Major Tamás hû volt önmagához: 
Várkonyi Zoltánra hivatkozott, mi-
szerint Pünkösti Andor Madáchában 
Várkonyi és Szeleczky 1944. március 
19-én együtt játszott (Elsô Anna és 
Harmadik Károly), s a német bevonu-
lásra Szeleczky azt mondta volna: 
„Életem legboldogabb napja.” Merô 
hazugság volt, mert Várkonyi épp azt 
vallotta a bíróságon, hogy neki Szelecz-
ky menedéket ajánlott az otthonában. 
Többek homályos vádja: Szeleczky 

„oroszellenes” verset szavalt 1944-ben. 
De nem merték megnevezni: Petôfi 
Sándor Föl a szent háborúra! címû 
versét mondta a rádióban és gyakran a 
pódiumon. „Jön az orosz, jön az orosz, / 
Itt is van már valóba” --– s valóban itt 
volt. De Petôfi írta, nem Szeleczky. A 
szovjet felszabadítást Petôfivel félni: 
háborús népuszítás!? --– a metaforás 
kérdést persze Bollinger József védô 
sem pendíthette. Amit mondhatott: a 
színész szereplésének elbírálására 
nem a bíróság, hanem a szakma igazo-
lóbizottsága jogosult; a vádak általáno-
sak; kései, ’44-es filmjei, a Zenélô 
malom és a Nászinduló politikamen-

tesek. Pálosi Béla tanácsának ítélete: 
három év börtön, tízéves eltiltás jogai-
nak gyakorlásától és vagyonelkobzás.

„Nagyon nehéz volt az én utam” -– 
mondta Szeleczky, mert az ô igazi 
vagyonelkobzása Nemzeti-fosztottsá-
gában már 1941-ben elkezdôdött. Vá-
lóper a Nemzetivel, a sajtó kartácstüzei 
jobbról és balról, majd az olaszországi 
forgatást követôen (Tentazione --– 
Kísértés) szervezete összeomlott. Tü-
dôcsúcshurut: kezelték a János-kór-
házban, majd Galyatetôn és boldog 
nyarainak édenében, Nekézsenyben a 
tápászkodás következett --– és válása 
férjétôl. 1942. szeptember 23-án lépett 
újra színpadra: Huszka Jenô Mária 
fôhadnagyát 240-szer játszotta az ope-
rettszínházban Pestet rengetô s orszá-
gosan is visszhangzó sikerrel. 1943-
ban négy filmet forgatott, és nem 
szerep, hanem szívbéli ügye volt, hogy 
a „nemzet kishúgaként” a sebesült ka-
tonákat vigasztalja. Rettegte a szovjet 
világot. 1944 ôszén Kovách Aladár 
visszahívta a Nemzetibe, de Anouilh 
Euridikéjét nem játszhatta el, mert 
Kiss Ferenc azt mondta: „Háború 
idején nem csinálunk propagandát a 
halálnak.” Gárdonyi Annuskájaként 
december 10-én szerepelt utoljára a 
Nemzetiben, majd Kôszegszerdahelyre 
utazott. Gyötrelmes hetek után Olga 
nôvérével, bátyjával és édesanyjával 
1945. március 13-án átlépték az osztrák 
határt. Útközben a németek kifosztot-
ták –-- ô pedig elkobozta magától az 
országot, mert „nem tudtam volna el-
képzelni, hogy a kommunizmusban 
éljek”.

Nemzetét azonban nem hagyta el. 
1948-ban Argentínába érkezett, Ber-
zsenyi, Petôfi, Arany, Juhász Gyula, 
Mécs László, Reményik Sándor 
verseiben, pódiummûsoraiban éltette 
az álmodott hazát. És álmodta régi 
otthonát is; megalapította az Argentí-
nai Magyar Nemzeti Színházat 1951-
ben. Hamarosan rádöbbent: hiába ad-
ták elô Madách Tragédiáját s a Bánk 
bánt, az emigráció közönsége a honi 
csacska filmeken nevelôdött. Az emig-
ráns lélek nem Katonát vagy Németh 
Lászlót óhajtja, hanem a nótás, édes-
bús haza-Tündérkertben káprázik. És 
keserv a hazahiány rontása is: az örö-

kös önsorvasztó viszály; még a tháliá-
sok is egymás ellen fûtötték hevüket. 
Ahogy lehet… --– így maradt a költé-
szet és dal Szeleczky Zita egyszemélyes 
varázslataként. Jele van, hogy 1953-
ban az ÁVH hazaédesgette volna. 
Amint Págert három év szívós játé-
kával sikerült is. Az 1956-os forra-
dalomban felgyúlt az álom: megy a 
szovjet! Szeleczky felhívásokat fogal-
mazott, és az argentin rádióban beszélt 
nemzetének sorsáról. Ám a szent há-
ború elbukott, így Kanadától Ausztrá-
liáig a magyarság pódiumain s lemeze-
ken, kazettákon versekkel, dalokkal 
hirdette a reményt és az összetartozás 
igéjét. 1962-ben Hollywoodba költö-
zött; szerényen, anyagi gondok szorítá-
sában, de méltósággal élte mikesi sor-
sát. Lakása kis stúdiójában maga 
rögzítette vigaszmûsorait, s postázta a 
világba honfitársainak.

Végül beteljesült a félszázados álom: 
ment az orosz, s ô hazatért. Egykori 
Farkas–Ratkó-díja, nyugati elismeré-
sek mellett köztársasági középkereszt-
tel elismerten és bírói ítélettel is fel-
mentve, szerény csöndességben, 
betegségeivel viaskodva 1999. július 
12-én hunyt el Érden. A Kálvin téri 
református templomban ravatalozták 
fel, s augusztus 3-án örök nyugovóra 
költözött a nekézsenyi családi sírbolt-
ba. Virágokkal, koszorúkkal ékes ko-
porsója mellé felrobbantott Nemzeti-
jének gipszoszlopdarabját helyezték. 
„Gyönyörû hivatás lelket tartani az 
emberekben… térden állva adok hálát 
Istennek, hogy ezt az utat választottam” 
–-- vallotta. Vasárnap délutánonként 
régi filmjeivel a tévében vissza-visz-
szajár közénk, s énekli: „Oly édes az 
élet, oly szép a világ…” S hogy nehéz is 
a magyar sors, azt vele képzelem, 
amint Ódry szigorában is edzett hang-
ján, „sírig hûséggel”, idôs Solvejgként 
fogadja hazatérô Peerjét: „Áldott az 
Úr neve! Visszaérkezett! ...Dallá bû-
völted az életemet. / Légy áldva! 
Beváltod igéretedet. / S áldott ez a 
pünkösd napja a hajnali fényben!” 
(Áprily Lajos fordítása).

Ablonczy László
(Magyar Nemzet)

Europa Nostra-díjat nyert a kulturális örökség megôrzésének kategóriájában a budapesti Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem. Az európai kitüntetést négy kategóriában összesen 28 projekt kapta 
meg, a nyerteseketa napokban hirdették ki.

A zsûri a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri épületének felújítását a legjobb helyreállítási gyakorlatok 
kiemelkedô példájaként értékelte --- olvasható a díj honlapján (www.europanostra.com).

Az összegzés szerint a Zeneakadémia felújítása egyáltalán nem volt egyszerû feladat. Az épület 
különleges példája a szecessziónak, amely a pompát innovatív funkcionális megoldásokkal párosítja. 
A zenei elôadások tekintetében a ma érvényes nemzetközi elvárások ugyanakkor összehasonlítha-
tatlanul magasabbak, mint 1904-ben voltak, és a szükséges új technológiákat az értékes korabeli 
környezetbe kellett behelyezni. A zsûri indoklása szerint az eredmény kimagasló lett.

A Zeneakadémia felújítása 2011. augusztus 29-én kezdôdött meg többek között Magyari Éva, Pazár 
Béla és Potzner Ferenc tervei szerint, a rekonstrukció célja nemcsak a mûemlék épület értékeinek 
helyreállítása volt az eredeti tervek, leírások, archív fotók alapján, hanem a magas színvonalú oktatás 
mellett a hangversenyélet, a zenei központ funkció korszerû kiszolgálásának lehetôvé tétele is.

Az épület a pincétôl a padlásig megújult, teljesen akadálymentessé tették, és háromezer négyzetmé-
ter új terület is létesült a pinceszint és a tetôtér átalakításával, az udvar lefedésével.

Megszûnt az elsô emeleti ruhatár, új mosdókat, illetve a nagyobb létszámú zenekarok és kórusok 
számára új öltözôt, hangolót alakítottak ki. Külön gondot fordítottak az infrastruktúra fejlesztésére, 
így modern színpadgépezetet, klimatizált hangszerraktárat építettek. A „szecessziós csodának” neve-
zett kisterem visszakapta zsinórpadlását és a zenekari árkot, így itt kamaraoperákat is elô lehet adni. 
A felújított épület 2013. október 22-én nyílt meg.

Az Europa Nostra-díjat a kulturális örökség megôrzése és helyreállítása; a kulturális örökséggel 
kapcsolatos kutatás és digitalizáció; a kulturális örökség iránti példamutató, elkötelezett szolgálat, 
valamint az oktatás, képzés, tudatosság növelése kategóriákban ítélték oda.

Europa Nostra-díjat nyert 
a Zeneakadémia

Az elismeréseket június 11-én Oslóban adják át az Europa Nostra gáláján, amelynek házigazdája 
Fabian Stang polgármester; Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, 
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, valamint Plácido Domingo operaénekes, az Europa Nostra 
elnöke lesz. Az ünnepségen hirdetik ki, hogy a nyertesek közül melyik hét projekt részesül a 100 
ezer euróval járó fôdíjban, és hogy ki kapja az Europa Nostra online szavazásának közönségdíját.

A közlemény idézi Navracsics Tibort, aki szerint a nyertesek tökéletes példái annak, amit 
hozzáértô és elkötelezett európaiak tehetnek az örökségért, egyben a közös európai identitásért, 
hozzájárulva ezzel az összetartozás érzéséhez. „Szükséges, hogy valamennyien továbbra is együtt 
munkálkodva segítsük hozzá a közösségeket és a polgárokat ahhoz, hogy magukénak érezzék az 
örökségünket; a mindennapi élet részévé téve és megôrizve azt a jövendô generációk számára” --- 
fogalmazott a biztos.

A nyertesek listája a www.europanostra.com oldalon olvasható.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. május 17-én vasárnap de. 11 órakor   

ISTENTISZTELET   
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)

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

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 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. május 17-én vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

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

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

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA) 

2015. május 17-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. május 17-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. május Minden hónap elsô 
vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

 Minden hónap harmadik vasárnapján 2015. május 17-én 2 órától
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

 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). 

Márti megnyítja az anyák napi iskolai mûsort

ANYÁK NAPJA A BOCSKAIBAN
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Anyák napi mûsor a Bocskaiban
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Még Old Shatterhand 
is magyar volt

Jogász, szabadságharcos, térképész , 
akadémikus --– Xántus János ka-
landokban gazdag élete igen sok ér-
téket hozott szülôhazájának

Alig néhány nappal a nagy német író, 
Günter Grass halála után, akinek fô 
mûve, A bádogdob milliók könyves-
polcán talált otthonra, gyászunkat 
feledendô, emlékezzünk elôdjére, 
Karl Friedrich Mayra, aki száz 
évvel korábban, 1912-ben hagyta itt a 
világot. De itthagyta harmincnál több 
nyelvre lefordított, kétszázmillió pél-
dányban megjelent könyveit is.

Természetesen sem a két irodalom-
történeti korszak, sem a két író mun-
kássága nem hasonlítható össze, de a 
maga nemében mindkettejük életmû-
ve világraszóló teljesítményt jelentett. 
Az Adolf Hitler kedvenc írójának 
tartott May Károly sokkal közelebb 
áll hozzánk, magyarokhoz, mint azt 
gondolnánk. Leghíresebb vadnyugati 
történeteinek hôsei közül az egyik, 
Old Shatterhand modellje ugyanis a 
mi Xántus Jánosunk volt.

A korban világszerte jól ismert ma-
gyar utazó amerikai kalandjai, hiteles 
alakja, bátran vállalt humanizmusa 
felkeltette May Károly figyelmét. A 
drezdai Karl May Múzeumban ôrzik 
azt a levelet, melyben az író Xántus 
Jánostól engedélyt kér arra, hogy Old 
Shatterhand figuráját róla mintázhas-
sa meg. 

A nem éppen klasszikusan magyar 
nevû Xántus egy korábban beván-

Életének 97. évében, 2015. március 
27-én távozott közülünk vitéz Serényi 
István hírlapíró, távfutó atléta, a Tör-
ténelmi Vitézi Rend tb. törzskapitánya. 
Trencsén-Teplicen született 1917. de-
cember 13-án katonacsaládból. Édes-
apja akkor ott teljesített csendôri 
szolgálatot. Az összeomlás után mene-
kültek Magyarországra, ahol édesap-
ját visszavették a csendôrség kötelé-
kébe, és végül Veszprémbe került, 
mint ôrparancsnok. Így Veszprémben 
végezte iskoláit, és ott kezdett spor-
tolni is a veszprémi Magyar Országos 
Véderô Egyesületnél (MOVE). Mint az 
ország egyik legjobb atlétája, több 
országos bajnokságot is nyert. Az 
1940-es években a veszprémi Danuvia 
üzem tisztviselôje és sportoktatója 
lett. Ebben a minôségében kezdôdött a 
hírlapírói tevékenysége, és így lett a 
Veszprémi Hírlap, a Nemzeti Sport és 
a Sport Hírlap munkatársa. A kommu-
nista hatalomátvétel után riportjai és 
haditudósításai miatt kényszermun-
kára ítélték, ahonnan 1947-ben szaba-

dult.
1949-ben szökött át Ausztriába, és 

Salzburgban telepedett meg, amely 
akkor amerikai fennhatóság alatt volt. 
Itt vállalta el a Stars and Stripes ame-
rikai katonai lap kézbesítését az ott 
állomásozó négy-ötszáz családnak. Öt 
és fél évig hordta az újságot, és ebben 
az idôben ismerkedett meg a szintén 
katonacsaládból származó Nikkolini 
Erzsébettel (Zsóka), akivel házassá-
got kötöttek. 1956-ban Amerikába 
emigráltak, ahol 35 évig éltek, és csak 
1991-ben tértek vissza Európába.

Kiemelkedô esemény az életébôl, 
amikor 1959-ben Hruscsov amerikai 
látogatásakor a New York-i Szabadság-
szobor szemeit fekete lepellel kötötte 
be, jelképezve az USA vakságát a ma-
gyar szabadságharc eltiprójával 
szemben. 1960 októberében, a rab 
nemzetek memorandumával New 
York-ból Washingtonba futott (360 
km!), és a világsajtó nyilvánossága 
elôtt nyújtotta át a memorandumot a 
Fehér háznál Nixon alelnöknek. E 

teljesítményével nyolc egymást 
követô napon lefutotta a maratoni 
távot. Az ön országa szabad lesz – 
mondta a futónak Nixon, amikor kezet 
fogott Serényi Istvánnal.

1962-ben San Franciscóból New 
York-ba gyalogolt (4500 km!), és ezen 
a távon megjavította az 1909 óta 
fennálló rekordot. 74 nap alatt tette 
meg az utat, dacolva a nevadai sivatag 
hôségével és a Sziklás-hegység hóvi-
haraival. Nemkülönben a mellette 
loholó újságírók fárasztó kérdéseivel, 
aminek köszönhetôen Magyarország 
nevét két hónap alatt többször írta le 
az amerikai sajtó, mint az azt megelôzô 
öt évben. „Freedom for Hungary!” -
– állt a sportoló trikóján. Útja során 
hat pár cipôt koptatott el, a sivatagban 
kígyó marta meg, a fagyok miatt há-
rom lábujjáról leesett a köröm.

Az ekkor negyvenhárom éves vitéz 
Serényi István ezután lett Magyaror-
szág „utazó nagykövete”. Öt földrész 
44 országában királyok, államférfiak, 
kormányzók fogadták a híres magyar 
sportembert. Rendszeresen szerepelt, 
mint hírlapíró, ünnepi szónok. 1991-
ben Bécsben települt le, ahonnét kör-
útjai során leginkább a magyar ifjúság 
nemzeti öntudatát iparkodott erôsíteni. 
Évtizedek alatt kiépített nemzetközi 
kapcsolatai révén pedig „csendes dip-
lomáciával” igyekezett minden ma-
gyar ügyet elôsegíteni. Jelmondata ez 
volt: „Szabadságot az egész világnak, 
Szabadságot a magyaroknak, szent 
magyar Hazánknak!”

1964-ben avatták vitézzé New York-
ban. A Vitézi Rend az arany nemzet-
védelmi kereszt és az arany érdem-
kereszt kitüntetésekkel ismerte el a 
magyarságnak tett szolgálatát. Áder 
János köztársasági elnök 2013-ban a 
Magyar Érdemrend középkeresztjével 
tüntette ki. Búcsúztatása 2015.április 
14-én a bécsi Zentral Friedhof Kre-
matorium-ban, mig sírbahelyezése 
Veszprémben 2015. április 23-án a 
belvárosi Károl templomban volt.

Elhunyt a szabadságharcos 
távfutó-legenda 

vitéz Serényi István

dorolt görög családba született, 1825-
ben. Apja jogász volt, Somogy várme-
gye fôügyésze, édesanyja Wunderlich 
Terézia. Xántus János a gyôri ben-
cés gimnáziumban tanult, majd Pécsre 
került, ahol jogász végzettséget szer-
zett. Pesten érte az 1848-as forradalom, 
amelyhez nemzetôrként csatlakozott. 
Nem sokkal késôbb már tûzmesterként 
vett részt a pákozdi csatában, Komá-
romot Klapka György fôhadnagya-
ként védte. A bukás után börtönre 
ítélték, de fogságából megszökött, és 
1852-ben áthajózott az Amerikai Egye-
sült Államokba. New Yorkban a legkü-
lönbözôbb munkákból tartotta fenn 
magát (matróz, hírlapkiadó, gyógysze-
rész, zongoratanár, vasúti hivatalnok, 
mérnök, nyelvtanár). Nem maradt 
sokáig itt, még ebben az évben a vad-
nyugaton találta magát, a Saint Luis–
Kalifornia vasútvonal nyomvonalának 
kitûzésében kapott munkát. Két év 
múlva már mérnökként dolgozott. 
Térképészként járta be Indianát és 
Texast, de megfordult New Orleans-
ban és Iowában is. Kalandos utazásai 
közben egyre nagyobb növény- és ál-
latgyûjteményt szedett össze. Xántus 
János életének következô évei egyre 
komolyabb önálló munkákkal teltek, 
megkapta például az Arkansas forrás-

vidékének feltérképezését. Közben 
nem szakadt meg kapcsolata szülô-
hazájával, folyamatosan küldte termé-
szettudományi gyûjteményei újabb és 
újabb darabjait haza, többek között 
ezért 1859-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelezô tagjának választot-
ták. Ebben az évben felmentését kérte 
az amerikai katonai szolgálat alól, 
hogy erejét az amerikai préri termé-
szetrajzának tanulmányozására össz-
pontosíthassa. Késôbb, 1862-ben ha-
zautazott Magyarországra, 
megtartotta akadémiai székfoglaló 
elôadását, majd visszament Ameriká-
ba, ahol az Egyesült Államok mexikói 
konzuljaként dolgozott. Aztán újra 
visszajött Magyarországra, itt Rómer 
Flóris sugallatára beindította a pesti 
állatkert megépítésének elôkészületét, 
amelynek elkészülte után, 1866-ban az 
igazgatója lett. Két évig bírta ki itt, 
majd lemondott, mert egy osztrák–ma-
gyar expedícióval Kelet-Ázsiába me-
hetett gyûjtôútra. Megjárta Ceylont, 
Sziámot, Kínát és Japánt, aztán eljutott 
Celebesz, Borneó és Jáva szigetére is, 
itt hatalmas állattani anyagot gyûjtött, 
és kétezer-ötszáz darabos borneói 
néprajzi gyûjteményt szedett össze, 
amelyre aztán a késôbbi Néprajzi Mú-
zeumot alapozhatták. Hazaérkezte 

után, 1872-ben Rómer Flórissal ösz-
szeállította a bécsi világkiállításra az 
elsô magyar néprajzi gyûjteményt. A 
Xántus Jánosról mintázott May-hôs, 
Old Shatterhand, már csak azért is 
közel áll az olvasóhoz, mert ô az, aki 
egyes szám elsô személyben meséli el 
barátja, az indián Winnetou történeteit. 
Kalandjaikban tanúságot tesznek bá-
torságukról, egymás iránti szeretetük-
rôl, okosságukról és könyörületessé-
gükrôl. Karl May Winnettou-regé 
nyeiben mindenhol ott van a szabad 
élet iránti hatalmas emberi vágy, a 
természet tisztelete és szeretete, és 
annak hite, hogy az emberek alapve-
tôen jók. 

Minden magyar ember büszke lehet 
Old Shatterhandra, akinek életét, már 
mint modelljének, Xántus Jánosnak az 
életét Németh Imre 1961-ben meg-
jelent, A bíbor tenger partján címû 
könyvébôl is ismerhetik az idôsebb 
olvasók.
Henry-karabély, a gyorstüzelôk 

ôse
A világhírû fegyver, ami forradalmat 

hozott az ismétlôpuskák történetében
Old Shatterhand hûséges társa volt 

híres Henry-karabélya. May Károly 
képzelete némileg átalakította a való-
ságot, a regénybéli fegyver nem egé-
szen olyan volt, mint a valóságban.

Ha nem akarunk elveszni a technikai 
részletekben, a különbség csupán csak 
annyi, hogy a kitalált puska 25, a valódi 
16 lövetû volt. Feltalálása mindene-
setre forradalmasította a fegyveripart 
–- meg az öldöklést -–, hiszen a Henry-
karabélyban tisztelhetjük az elsô 
gyorstüzelô fegyvert. Feltalálója egy 
connecticuti puskamûves, Benjamin 
Tyler Henry volt, aki 1849-ben olyan 
fegyvermûhelyben dolgozott, ahol 
már belekezdtek az ismétlôpuska fej-
lesztésébe. A késôbbi Henry-karabély 
egyik legfontosabb alkatrésze, a lô-
szert tartalmazó csô alatti tár már 
ismert volt. Néhány évvel késôbb az-
tán elkészültek az elsô alsókulcsos 
rendszerû töltényadagolók is. Megle-
hetôsen furcsán alakult aztán a világ 
egyik leghíresebb fegyvermárkájának 
megszületése. Bizonyos Oliver Winc-
hester ingkészítô tôkepénzes bevá-
sárolta magát a fegyvergyárba, ahol 

Henry dolgozott, elsôsorban az ismétlô 
puska tökéletesítésén. Közben a válla-
lat vergôdött, mert nem sikerült ebben 
a munkában elôbbre lépni, 1860 végén 
a cég csôdközelbe került. Benjamin 
Tyler Henry ekkor már a termelési 
részleg vezetôjeként dolgozott, és az 
általa végre hatékony fegyverré fej-
lesztett alsókulcsos ismétlôpuska sza-
badalmaztatott tervrajzával állt fônö-
ke, az ingkészítô Winchester elé. Így 
kezdôdött a Henry-karabély diadalút-
ja. Az elsô Henry-puska 1860-ban ké-
szült el. Az alsókulcsos zárszerkezet és 
a csôtár mellett fontos alkatrésze volt 
a lôszeradagoló. Közben szabadal-
maztatták a Smith&Wesson-féle pe-
remgyújtású lôszert, ennek alapján 
aztán Henry saját lôszert tervezett az 
ismétlôpuskához. A Henry-karabély 
tûzgyorsasága rémülettel teli csodá-
lattal töltötte el a nagyközönséget. Az 
elöltöltôs fegyverekhez szokott ameri-
kaiak ámulva figyelték, hogy Benja-
min Tyler Henry egy bemutató alkal-
mával alig hat perc alatt százhússzor 
találta el a céltáblát. Az amerikai pol-
gárháború a fegyvergyártás fellendü-
lését hozta, jellemzô, hogy feljegyeztek 
olyan ütközetet, amikor az északiak 
ötvenkét fôs szakasza, Henry-kara-
bélyokkal felszerelve, négyszáz déli 
támadását verte vissza. A polgárhábo-
rúban tízezer Henry-puskát használ-
tak, négy és fél milliónál több lôszer-
rel.

Dippold Pál 
(Magyar Hírlap)

KATONABARÁTOK 
DÍSZEBÉDJE

A Horthy Miklós 
Társaság 

rendezésében

 2015. május  23.   
12 órai kezdettel

A Református Egyház 
Bocskai Nagyterme
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SPORT
Megint csoda a jégen: 

Magyarország feljutott 
a hokielitbe!

Irány Moszkva és Szentpétervár! A 
magyar jégkorong-válogatott 2016-
ban ismét az A-csoportos világbajnok-
ságon szerepelhet majd annak köszön-
hetôen, hogy a krakkói divízió 1/A vb 
utolsó mérkôzésén 2–1-re legyôzte a 
házigazda lengyel válogatottat, és a 
második helyen zárt. A mieink legu-
tóbb 2009-ben, Svájcban találkoztak a 
sportági elittel, de akkor mind a hat 
mérkôzésüket elveszítették, így csu-
pán átszállójegyet váltottak.
1. harmad
Óriási iramban estek egymásnak a 

felek, de ezt vártuk. A kilencezer len-
gyel és a reméltnél több, mintegy 
négyezer magyar szurkoló elképesztô, 
a tétnek megfelelô atmoszférát terem-
tett. A magyar válogatott ezúttal is a 
letámadásos taktikájára szavazott, vi-
szont óvatosabban vezette fel, nem 
volt meg benne a maximális agresz-
szivitás. Amire viszont csupán perce-
ket kellett várni. Felgyorsultunk üze-
mi hômérsékletre, nem engedtük 
levegôhöz jutni a lengyeleket. Adtuk 
az ütközéseket, igaz, közben kaptuk is. 
Miként a szurka-piszkákat is osztották 
egymásnak a jégen lévôk, de a bírók 
érezhetôen engedték a kemény játé-
kot. Nem akartak döntô tényezôvé 
válni, fôként nem az elsô játékrész-

ben.
A lengyelek kapusa, Przemyslaw 

Odrobny az elsô harmad közepére 
már hatszor védett, amikor Rajna 
Miklós második hárítására kifejelt 
egy életerôs lengyel löketet. A harmad 
döntôen a mi támadójátékunkról szólt. 
Megvoltak a helyzetek, a lövések, de 
gólt nem sikerült szereznünk. A házi-

Odrobny. A védekezésünk változatla-
nul rendben volt, Rajnának nem kel-
lett játékba avatkoznia. A miénk lett a 
mérkôzés elsô fórja, aminek elején 
hibáztunk, de a kettô az egyes lengyel 
kontra nem hozott gólt. Miként ember-
elônyünk többi része sem, pedig nagy 
nyomás alá helyeztük a házigazdát.

A lengyelek egy fokkal erôszakosabbá 

küzdelem, valamint a gól nélkül is 
élvezetes játék maradt. Így nem bán-
tuk, hogy nem változott az eredmény 
(0–0).
3.. harmad
A harmadik periódus elején Hári 

János révén megszereztük a vezetést. 
Ehhez kellett Banham is, akinek bom-
bája még lejött Odrobnyról. Szeren-
csére középre, Hári pedig senkitôl 
sem zavartatva lôtte ki a kapu jobb ol-
dalát. Fél percen belül fórhoz jutot-
tunk. A magyar harmadban Erdélyt 
lökték fejjel neki a palánknak, a len-

évben.
Ez a fejlôdés egy folyamat, nem 

egyik napról a másikra érezteti a hatá-
sát. Ennek érdekében a játékosokkal 
folyamatosan dolgozunk majd. Ma-
gyarország sokáig az egyetlen olyan 
ország volt ezen a szinten, amelynek 
nem volt honosított kanadai játékosa. 
Most voltak --– Sarauer, Banham, 
Metcalfe –--, meg is hozták a sikert. 
Ugyanakkor a magyar fiatalok is 
nagyon fontos szerepet játszottak eb-
ben a sikerben, az ô további fejlôdé-
sükre is lehet számítani.

Magyarországon már 19 szabvány 
méretû pálya üzemel, Szapporó elôtt 
ez a szám nem érte el a tízet. Jelenleg 
közel 4400 igazolt hokis van Magyar-
országon, hét éve ennek közel a har-
mada volt csak. Összehasonlításkép-
pen: Kanadában 722 ezer hokis 
játszhat 2631 fedett pályán, Svédor-
szágban 57 ezer 355-ön, Csehországban 
110 ezer 158-on, Finnországban 74 
ezer 260-on, az Egyesült Államokban 
519 ezer 1898-on, a jövô évi vb-házi-
gazda Oroszországban pedig 84 ezer 
419-en. Ezen országok egy-egy sztárja, 
mint például a kanadai Sidney Crosby, 
a svéd Henrik Lundqvist, a cseh 
Jaromir Jágr, a finn Pekka Rinne, az 
amerikai Patrick Kane vagy az orosz 
Jevgenyij Malkin meg még egy orosz, 
Alekszandr Ovecskin idényenként 
egyedül annyi pénzt keres, mint a ma-
gyar szövetség négy-öt éves költség-
vetése TAO-s pénzzel együtt.

(MTI)

gazdák ritkán vezettek olyan akciót, 
amellyel bejöttek be a harmadunkba. 
Amikor meg veszélyesen közelítettek, 
kettô az egyes támadásuknál, akkor a 
korongot vezetô nagy igyekezetében 
elhagyta a pakkot… A hajrában azért 
kellett izgulnunk, hogy a bárd nélkül 
maradó Rajnának ne kelljen csak kéz-
zel védenie -– kellett –-, végül aztán 
egy védôtárs segített neki, és szedte ki 
a kapu hálójába gabalyodó kapusbotot. 
Nyomásunk szemernyit sem csökkent, 
de csak Kóger Dániel került be a len-
gyel kapuba egy hazai védô közremû-
ködésével, a korong nem. Nekünk 14, 
ellenfelünknek nyolc lövést írtak be a 
statisztikai lapra, és mivel a kapusok-
nak pont ennyi védést, húsz perc után 
maradt az iksz (0–0).
2. harmad
Nekünk jöttek a lengyelek a pihenô 

után, beszorultunk a térfelünkre. Nem 
jutottunk koronghoz, úgy meg nehéz 
támadni, akciót vezetni. Sebôk Ba-
lázsnak volt egy ígéretes lövése, azt 
viszont védte a továbbra is magabiztos 

váltak, kapujuk elôtt akkor is takarítot-
tak, amikor semmi piszkos dolog nem 
történt ott, majd Sofron István lökték 
fejjel bele a palánkba. Mindezt büntet-
lenül. A sokadikra aztán megvolt az 
újabb lengyel kiállítás, bár ehhez az 
kellett, hogy Erdély Csanád négykéz-
láb vonszolja le magát egy ütközés 
után a kispadra, és Rajna is kihordjon 
lábon egy fejre mért sunyi alkarost. 
Veszélyeztettünk, de fóros játékunk-
ban továbbra is ott volt a rizikó, hogy a 
kék vonalon nem védôk, hanem két 
csatár várta a kapáslövéseket. Sofron-
nak igencsak iparkodnia kellett, hogy 
megállítsa a szinte ziccerben kilépô 
lengyel támadót.

Még mindig mi voltunk mezônyfö-
lényben, amikor Kiss Dánielt kiállí-
tották visszahúzásért, elôször kerül-
tünk emberhátrányba, amit sikerült 
kivédekeznünk. Az elsô harmadhoz 
képest a másodiknak a lövések száma 
csökkent ugyan, miként a dominanci-
ánk is. Viszont a jó iram, a színvonalas 

gyelek kezdték elveszíti a kontrollt. A 
két perc alatt csak Odrobnynak kö-
szönhetôen maradtak életben a len-
gyel remények. Számunkra ennél is 
biztatóbb volt, hogy ehhez már öt az öt 
ellen is a kapusukra volt szükségük a 
házigazdáknak.

Az utolsó tíz percre a lengyelek min-
dent egy lapra téve rohamoztak. Az 
idô ôket sürgette, két gólt kellett volna 
szerezniük, és nagyon nem úgy nézett 
ki, hogy fáradnánk vagy nem bírnánk 
elviselni a nyomást. Mert nyomás az 
volt rajtunk, fôként a lengyelek miatt. 
Viszont a kinyíló házigazdák ellen ma-
radt erônk a kontrákra is. Kár, hogy a 
befejezésekre már nem: Sofron, 
majd Andrew Sarauer is ziccert 
hibázott. A lengyelek kockáztattak: 
egy idôkérés után 4:15 perccel a vége 
elôtt levitték a kapusukat, bô egy perc-
cel késôbb pedig egyenlítettek. Ez 
még izgalmasabbá tette a végjátékot, 
amelyben hat másodperccel a vége 
elôtt Szirányi Bence üres kapus gólja 
(a saját harmadból suhintotta be a 
korongot az üresen árválkodó lengyel 
kapuba) eldöntött mindent (2–1).
RICH CHERNOMAZ: 
A CSAPAT NAGYSZERÛEN 

ÁLLT A MUNKÁHOZ
Mindenek elôtt köszönettel tartozunk 

a fantasztikus szurkolótáborunknak, 
amely egész héten nagyszerûen bizta-
tott és segített minket --– nyilatkozta 
Rich Chernomaz a mérkôzést köz-
vetítô Sport Tv-nek. --– A vb-n mér-
kôzésrôl mérkôzésre léptünk elôre, 
mindig alkalmazkodva az éppen aktu-
ális ellenfélhez. A játékosok betartot-
ták az elôre megbeszélteket, ami ered-
ménnyel párosult. A csapat 
nagyszerûen állt a munkához, a játé-
kosok munkamorálját csak dicsérni 
lehet. A fiatalok pedig bizonyították, 
hogy most már végleg be tudtak épül-
ni ebbe a válogatottba. Függetlenül a 
játékosok életkorától, mindenkinek 
fejlôdnie kell, hogy jövôre versenyké-
pesek legyünk az A-csoportban. Úgy 
egyénileg, mint csapatként elôre kell 
lépnünk a rendelkezésünkre álló egy 

NB I 25. forduló
Gyôr–Puskás  1–0
Honvéd–DVSC 1–1
Ferencváros–Diósgyôr 3–0
Nyíregyháza –MTK 1–1
Kecskemét–Paks 1–1
Pápa –Szombathely 2–2
Videoton –Pécs 4–0
Dunaújváros–Újpest 1–3
Honvéd-Debrecen: két bombagólra 

két piros
Souleymane Youla és Selim Boudla 

bombagólt szerzett, George Ikenne-
King és Ludánszki Bence piros lapot 
kapott a Honvéd–Debrecen találkozón 
amely így két értelemben is 1–1-re 
végzôdött.

Maradjunk annyiban, hogy a Bu-
dapest Honvéd és a Debrecen bajno-
kijának elsô 25 perce kevés élvezetes 
pillanatot tartogatott a nézôk számára, 
de megérte végül is ennyit várni, ek-
kor ugyanis Holender Filip beadását 
Souleymane Youla akrobatikus moz-
dulattal lôtte az ötösrôl a kapuba. Rit-
kán látható találat volt ez: 1–0!

A Rene Mihelic, Selim Bouadla kettôs 
nem igazán tudta jó passzokkal ki-
használni az egy szem támadó, Ibra-
hima Sidibe képességeit – Selim 
Bouadla aztán a maga részérôl az elsô 
félidô végén egy bombagóllal „tette 
jóvá” ezt. 1–1!

A fordulást követôen újabb egyéni 
villanásokat nem láthattunk, helyzetet 
sem nagyon, míg a hajrá elôtt George 
Ikenne-King teljesen fölöslegesen ki-
állíttatta magát, és ezzel egy csapásra 
felpaprikázódott a mérkôzés.

Amelyet a kispesti mester, Marco 
Rossi a lelátóról követhetett a to-
vábbiakban, ugyanis olyan hevesen 
reklamált az olasz a piros lap után, 
hogy oda számzte ôt Vad II István. 

NB 1 26. forduló
A Videoton megnyerte a labdarúgó 

OTP Bank Liga 2014/2015-ös kiírását, 
miután a második Ferencváros vasár-
napi döntetlenjével behozhatatlan hát-
rányba került.

A székesfehérvári együttes 
szombaton 2-1-re gyôzött a címvédô 
Debrecen vendégeként, a 26. fordulót 
követôen pedig 13 ponttal elôzi meg a 
Pécsett 2-2-es döntetlent elért 
Ferencvárost, amely így a hátralévô 
négy körben már nem érheti utol.

A Videoton története második baj-
noki sikerét aratta, elsô aranyérmét 
2011-ben nyerte.

Eredmények
Paks–Honvéd 0–0
DVSC-Videoton 1-2
MTK-Kecskemét 0-0
Puskás-Nyíregyháza 1-2
Haladás-Dunaújváros 1-4
DVTK-Pápa 2-1
Újpest-Gyôr 1-0
Pécs-FTC 2-2
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Ludwig van Beethoven. 
(Smetana is.) 2. Budán a Bartók B. 
úton, 3. Karinthy Frigyes, 4. Ombud-
smannak, 5. A színházmûvészeté, 6. 
Cölibátusnak, 7. Mozart Szöktetés a 
szerájból c. operájában, 8. Londinium, 
9. Az esztergomi föszékesegyház, 10. 
Tizenkettô.

E heti kérdéseink:

1.Melyik földrészen élnek az egér 

madarak?

2. Mi volt a neve Attila hun feje-

delem legidôsebb fiának?

3. Mi volt a neve a mai Bécs helyén 

álló római tábornak?

4. Melyik ország gépkocsi jel. a CH?

5. Ki a csillagászat múzsája a görög 

mitológiában?

6. Melyik ókori ország kapta nevét a 

bíborfestékrôl?

7. Ki írta Az országépítô c. regényt?

8. Kiket neveztek jurátusoknak?

9. Mit jelôlt a Mohs-féle skála?

10. Kik és mire használták egykor 

Jákob botját?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Miért április elseje az ugratások 

napja?
A régi francia naptár szerint az esz-

tendô április 1-jén kezdôdött. Ezen a 
napon ôsi szokás szerint az ismerôsök 
ajándékokkal lepték meg egymást. IX. 
Károly király. 1564-ben elrendelte, 
hogy az esztendônek azontúl január 1-
jén kell kezdôdnie. Ehhez képest az 
ajándékozások idôpontja is áttolódott 
január elsejére, de a régi évkezdet 
még sokáig kísértett az emberek 
emlékezetében. Eleinte április 1-jén is 
küldözgettek ajándékokat, majd --- 
tekintettel a kettôs költségre --- az 
április elsejei ajándékozgatás egészen 
elsorvadt, értékes ajándékok helyett 
inkább tréfákat küldtek, s végre kia-
lakult az a szokás, hogy a hamis év-
kezdetet hamiskodással ünnepelték 
meg.

Válaszunk illusztrálásaként ismerte-
tünk egy régi, de sikerült áprilisi mó-
kát. Szerzôje Toulouse grófja, XIV. 
Lajos francia király fia. Az áldozat: 
Gramont márki.

Március 31-nek éjszakáján, mialatt a 
márki aludt, a gróf cinkosaival kilo-
patta a ruháját. Minden egyes darabot 
felfejtettek, és megint összevarrtak, 
de szûkebbre. Reggel a márki fel 
akarja húzni a nadrágját: nem fér bele. 
Riadtan nyúl mellénye után: nem tud-
ja begombolni. Ugyanígy jár a kabát-
jával. Javában küszködik, amikor 
rányitja az ajtót az egyik cinkostárs: 
„Az istenért, márki, mi történt önnel? 
Egészen meg van dagadva!” A már-
kiról gyöngyökben hull a veríték; va-
lóban borzasztó betegség üthetett ki 
rajta. Orvosért futtatnak, az orvos --
szintén beavatott --- vizsgál, receptet 
ír, és gondterhelten távozik. Szaladnak 
a recepttel a gyógyszerészhez, az visz-
szaküldi, hogy nem érti... Nem is ért-
hette, mert ez volt ráírva: „Accipe 
cisalia et dissue purpunctum...” „Végy 
ollót, és vágd fel a --- mellényedet...”

Azt hiszem, vita nélkül elfogadható 
igazság: másokon nevetni könnyebb, 
mint magunkon --- még áprilisban is.

Honnan ered az ezüst-, arany- és 
gyémántlakodalom, továbbá az 

ezüst-, arany --- és vasdiploma 
elnevezése?

Beszélünk ezüst-, arany-, gyémántla-
kodalomról, mint a házasságkötés 25., 
50. és 60. évfordulójáról.

Máskor azt halljuk, hogy egy-egy 
hivatásban eltöltött szolgálatot a dip-
loma megszerzése óta eltelt éveknek 
megfelelôen ezüst-, arany- vagy vas-
diplomával jutalmaznak. Általában az 
ilyen hasonlatoknak említett két rend-
sora: ezüst-arany-gyémánt, másrészt 
ezüst-arany-vas utal az eltelt idô és az 
értékek növekvô egymásutánjára.

Nem vitás, hogy e két sorozat közt 
ellentmondást érzünk. Az ezüstarany-
gyémánt egymásutánja nyilván az 
említett fémek és drágakô kereske-
delmi értékének sorrendjéhez igazo-
dik.

Igen ám, de más a helyzet az ezüst-, 
arany- és vasdiploma esetében. Az 
aranynál kevesebbet ér a vas, viszont 
az aranydiplománál többet jelent a 
vasdiploma. Hogyan lehetséges ez?

A három fém ilyenféle értékrendjét 
különös történeti okok magyarázzák. 
A primitív ember valamennyi fémnek 
varázserôt tulajdonít, s a fémekkel 
kapcsolatos hiedelmek, babonák nap-
jainkig élnek mind a természeti népek, 
mind földrészünk parasztsága köré-
ben. Messze múlt idôkre tehetô az 
olyanféle elképzelések eredete, hogy 
pl. az élével felfelé állított balta meg-
töri a zivatar erejét, vagy hogy külö-
nösen szép fehér fényû lesz a vászon, 
ha az asszonyok ujjukon ezüstgyûrûvel 
vetik el a kendert stb.

A régi idôk embere azonban nem állt 
meg egy-egy ilyen részlet elgondo-
lásánál, hanem a fémekkel kapcsolatos 
hiedelmek egész rendszerét alakította 
ki. Babilonban született meg az a taní-
tás, hogy minden fém egy-egy bolygó-
tól nyeri varázserejét. Az aranynak 
aranyos színét, ragyogását a Nappal, 
az ezüst ezüstjét a Holddal hozták 
kapcsolatba, a bronz tulajdonságát a 
Marstól, a vasét a Merkúrtól, a rézét a 
Jupitertôl, az ónét a Vénusztól, az 
ólomét a Szaturnusztól származtatták. 
Mintha mindezek az égitestek, csilla-
gok fényük közvetítésével a föld egyes 
ásványaiba sugározták volna át a ma-
guk rejtélyes energiáit. S innen már 
csak egy lépés volt ahhoz, hogy egy-
egy fém mögé egy-egy istent is oda-
képzeljenek.

A rendszer még ebben a formájában 
sem teljes. Az ôsi babilóni elképzelés 
szerint ugyanis az említett fémek 
egyúttal az emberiség ôstörténetének 
egy-egy korszakát is jellemzik olyan-
formán, mint azt a nagy római költô-
nek, Ovidiusnak verse is megfo-
galmazta: a kezdeti aranykort, az ôsi 
boldogság paradicsomi idôszakát az 
ezüst-, majd a réz-, végül a vaskorszak 
váltotta fel, s e fejlôdés során foko-
zatosan romlott meg a világ, öltözött 
fegyverbe, kemény vasba, s lett az 
ember ellensége --- az ember.

Igen ám, de ez a gondolatsor is ellent-
mond az ezüst-, arany- és vasdiploma 
értékfokozatának. Miért éppen a vasat 
becsüljük meg a legjobban?

Ovidius korszakolásának megfelelôen 
a modern Európában a vas jelenti az 
emberi mûvelôdés fejlôdésének egyik 
legjelentôsebb állomását; vasból ké-
szülnek a fegyverek, de nemcsak a 
fegyverek, hanem az ekék és kapák, a 

gépek is. Lehet az arany vagy ezüst 
ritkább, ragyogóbb és díszesebb: köz-
vetlen haszna. gyakorlati értéke még-
sem versenyezhet a vaséval, s hogy 
tovább folytassuk a vas dicséretét, ez 
idôtállóbb, keményebb is amazoknál. 
Mint ahogy a vasdiploma is nyilván 
erre a kitartóbb keménységre, hosz-
szabb korszakot átfogó munkára utal 
nevével.

 
Miért zöld borításúak általában az 

íróasztalok?
Nem tudjuk megmondani, hogy mi-

óta gyártanak íróasztalokat, de azt 
hisszük, nem sokat tévedünk, ha a 
zöldposztóborítást az utóbbi száz esz-
tendô eredményének tartjuk. Az elsô, 
névtelen megrendelô rájött arra, ép-
pen a gyakorlat során, hogy a zöld 
bevonat célszerû és kellemes hatású. 
A ráhelyezett fehér papírlap kiemel-
kedik belôle, s a zöld háttér pihenteti, 
megnyugtatja a föléje hajló szemet. A 
munkaélettan tudománya éppen ilyen 
gyakorlati megfigyelésekbôl kiindulva 
vizsgálja a színek szerepét a gyár, az 
üzem, a szerszám vonatkozásában s az 
íróasztal estében is, hiszen ez is mun-
kaeszköz vagy éppen „munkahely”. 
Dr. Tatár József Munkafiziológia és 
munkaszervezés címû könyvében 
olvassuk többek között a következô-
ket:

„A színek észrevételének fiziológiai 
folyamatától függetlenül vannak lelki 
színhatások. Vannak emberek, akik 
egy bizonyos szín iránt elôszeretettel 
viseltetnek. Ebbôl adódik, hogy egész 
sora van a pszichológiai színérzések-
nek, melyeket a munkahelyiségek szí-
nének megválasztásánál elônyösen le-
het kihasználni. A színek felhasználása 
szempontjából elsôsorban meleg és 
hideg színhatásokat különböztetünk 
meg. Meleg tónusok például azok, 
melyek piros színeket tartalmaznak. 
Kifejezetten hidegen hat a kék. A 
színeknek ezeket a hangulati érzéseket 
keltô tulajdonságait kitûnôen fel lehet 
használni a munkaeszközök színmeg-
választásánál is. Hamis feltevés, hogy 
a munkahelyek fehérre festése, me-
szelése a legmegfelelôbb. Kellemesen 
ható színkombinációkkal, melyeket a 
helység használata, a benne folyó 
munka jellege határoz meg, sokkal 
barátságosabbá, otthonosabbá lehet 
tenni a munkahelyeket. Helytelen el-
képzelés az, hogy a gépeket csak szür-
kére kell festeni. Helyesebb az alsó 
részt sötétebb, a felsô részt világosabb 
színre, a mozgó részeket pedig élénk 
színre festeni...”

Nos hát, ilyenféle megfontolások 
alapján a meleg munkahelyeket hideg 
színekkel lehet „hûsíteni”, a hideg 
munkakörnyezetet pedig lélektanilag 
meleg, piros és vele rokon színekkel 
„fûtjük”. A piros és rokonai a munkate-
rületet látszólag zajosabbá teszik. A 
zöld színnek a szemre gyakorolt nyug-
tató hatása magyarázza a zöld borítású 
íróasztalt.

Persze mondhatná valaki, hogy a bili-
árdasztalt, kártyaasztalt már akkor is 
zöld posztó borította, amikor még nem 
jött divatba az ilyen színû íróasztal-
bevonat. Hol lett volna azonban na-
gyobb szükség a lélektani hatásra, 
mint a szerencsejátéknál? Kérdés 
azonban, hogy a vesztes játékost meg-
nyugtatta-e a nyugtató zöld szín?

Két szöszi találkozik a Mennyor-
szágban

 --- Te hogy haltál meg? ---  kérdezi az 
egyik.

--- Én megfagytam.
--- Húúú, az borzasztó lehetett.
--- Á, nem volt olyan szörnyû, elôször 

nagyon fáztam, aztán elaludtam és 
már csak melegséget éreztem. És te?

--- Én gutaütést kaptam.
--- Hogy-hogy?
--- Éppen dolgoztam, amikor kaptam 

egy telefont, hogy a férjem otthon 
éppen megcsal.

Hazarohantam, átkutattam mindent 
a szobákat, a spájzot, a padlást, a pin-
cét, az alagsort, a garázst, de nem 
találtam senkit csak a férjemet, aki 
Tv-t nézett és közben mosolygott...

Na ekkor kaptam gutaütést...
--- Hát, ha benéztél volna a hûtôbe, 

most mindketten élnénk......
* * *

Felébred a szôke egy átmulatott parti 
után a tanyán, feje a szalmán, fölötte 
egy tehén...

--- Na fiúk, akkor négyôtök közül 
most ki visz haza?

* * *
 Két orvos beszélget:
--- Figyelj, tegnap 50 gyereket szok-

tattam le a kábítószerrôl!
--- Valóban, hogyan?
--- Hát rajzoltam egy nagy kört és egy 

kis kört és azt mondtam: „Ekkora az 
agyatok, mielôtt elkezdtek drogozni ( 
O ), és ekkora lesz hogy hanem hagy-
játok abba ( o )!

--- Én tegnap 200 gyereket szoktattam 
le!

--- Azt a, hogy?
 --- Én rajzoltam egy kis kört és egy 

nagy kört és azt mondtam: „Ekkora a 
fenéklyukatok mielôtt bementek a 
börtönbe ( o ). . . !”

* * *
Autóbalesetet szenved egy család. Az 

anyós, mivel nem volt bekötve, kirepül 
az ablakon és meghal, a család többi 
tagja kisebb sérülésekkel megússza. A 
helyszínelô rendôrnek feltûnik, hogy a 
családfô rezzenéstelen arccal válaszol 
a kérdésekre. Szemrehányóan meg-
jegyzi:

--- Elnézést, Uram, de az Ön anyósa az 
imént halt meg. Ez nem jelent Önnek 
semmit?

Mire a férfi:
--- Bocsánat biztos úr, ha magának is 

így fájna mindene az ütközéstôl mint 
nekem, magának se lenne kedve 
röhögni...

* * *
Skót gyerek az apjának:
--- Apu, szükségem van 4 fontra.
--- Mennyit mondtál, 3-at? Itt van 2, 

válassz egyet.
--- Na jó, legyen az!
---Nagyszerû. Fej vagy írás?

* * *
--- Melyik az ember legelnyomottabb 

testrésze?
--- A feneke, mert ketté van osztva, 

társaságban nem szólalhat meg, és 
utoljára olvassa az újságot.

 * * *
Egy ovis kislány és egy kisfiú pisil az 

árokparton. Érdeklôdve figyelik egy-
mást. Aztán megszólal a kislány:

--- Jaj de jó pisilôd van! Meg-
foghatom?

--- Még csak az kellene, a sajátodat is 
letépted!!

***
A rabbi oktatja a sameszt.
--- Tudod fiam az én lelki nyugalmam 

azon alapszik, hogy az emberek egyik-
fele kinyalhatja, a másik fele meg le 
van szarva.

JÓ ÉS ROSSZ 
SZOKÁSAINK --- De rabbi, hát engem hová 

sorolsz?!
- Tudod fiam, téged szeretlek, ezért 

te választhatsz.. .
* * *

Nyugdíjba megy a falu postása. Utol-
só útján minden háznál ajándékkal 
fogadják. Szôke nô házához érkezve 
bekopog, mire nyílik az ajtó, a szôke nô 
berántja a postást. Letépi róla ruhát, 
szinte megerôszakolja. Az aktus után a 
postás kezébe nyom egy 100 Ft.-t, 
majd oda kíséri az étkezôasztalhoz és 
reggelivel kínálja. 

A postás nem tudja mire vélni a tör-
ténteket és rákérdez. Erre azt mondja 
a szôke nô:

--- Tegnap este beszélgettünk a fér-
jemmel, mit adjunk magának. A fér-
jem azt mondta „Ba... meg, adjál neki 
egy százast!”, ez a reggeli pedig az én 
ötletem volt.

* * *
Régi, de jó:
A részeg ember araszolgat haza. 

Egyszer csak a Rákóczi téren meg-
szólítja egy néger csaj:

--- Szia szépfiú nem kísérsz haza?
Erre a részeg:
--- Mit csináljak én Afrikában?!

* * *
A világ legrövidebb meséje:
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy 

fiú aki megkérdezett egy lányt:
--- Leszel a feleségem?
A lány azt mondta: -- NEM!
A fiú ezután boldogan élt, horgászni, 

siklóernyôzni járt a barátaival, sört 
vedelt és akkor szellentett amikor 
csak akart.

* * *
Felszáll a vámpír a buszra, a hátán 

egy hatalmas koporsó. Az egyik ember 
nagyon nézi, bámulja folyamatosan. A 
vámpír türelmes egy darabig, majd 
megkérdezi ingerülten:

--- Mi van köcsög, nem láttál meg 
ételhordót???

* * *
Egy varjú tántorog ki a kocsmából, 

majd megszólal:
--- Kakukk, kakukk, izé, csipcsirip, 

csipcsirip, ooo uhu, uhu...hu...huuuuuuu 
de berugtam.

* * *
Ketten vadásznak az erdôben, az 

egyik hirtelen összeesik. Szemei üve-
gesek, nem lélegzik. A másik fickó 
elôkapja a mobiltelefonját és tárcsázza 
mentôket, és rémülten segítséget kér.

--- A barátom összeesett és meghalt 
vadászat közben!

--- Csillapodjon le, kérem. Elôször is 
bizonyosodjunk meg róla, hogy a 
barátja tényleg meghalt...

A telefonban csönd, majd az operátor 
egy puskalövést hall. Azután újra ava-
dász van a vonalban:

--- Eddig rendben, és most?
* * *

Sulyokék vendégeket várnak.
--- Drágám --– szól a feleség --– tedd el 

a gyerekbiciklit az elôszobából, mert a 
Parajdiékat is meghívtuk.

--- Na és? A Parajdiék nem lopnak.
--- Tudom. 
Csak nehogy felismerjék!

* * *
–--Hogy született az angol nyelv?
--- ???
–-- Két részeg közül az egyik beszélt, 

a másik meg írta azt, amit hallott.
* * *

Ádám és Éva beszélget: --- Ádám 
mondd, csak engem szeretsz?

--- Miért, kit szeressek?!



00:00 Hangoskönyv 2/2. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat. Rendezte: Ember 
Judit. A Hangoskönyv I-II. 
Ember Judit ötödik filmje 
Nagy Imre életéről, szemé-
lyiségéről, politikai pályájá-
ról. A dokumentumfilmben 
Kaszás Gergő olvas fel a po-
litikus Snagovban elkezdett 
Naplójából, amely a 2006-
ban Emlékezések, gondola-
tok címmel nyomtatásban is 
megjelent. Rainer M. János 
történész kommentárja kie-
gészíti, értelmezi a szöveget.
01:10 Himnusz  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:25 Család-barát  
02:55 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
(2013) V./3. Szól a rádió
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül - Női talkshow 
Amíg eljön a nagy nap
04:50 Hagyaték Állva meg-
halni - Budapest ostroma és 
a kitörés .
05:15 Szerelmes földrajz 
(2013)  Táj a szívem... Cza-
kó Gábor, író „Az ember é- 
letének két fontos helyszíne 
van: Az egyik a születésé, a 
másik a halálé. Én itt szület-
tem a Sárközben,  közelebb-
ről Decsen. Itt töltöttem ifjú-
ságom nagy részét, 18 éves 
koromig éltem itt. Most Bé-
kásmegyeren lakom, a falu-
ban, és emberi számítás sze-
rint ott is fogok meghalni. 
És ha ez lehetségessé válik, 
nagyon jó néven veszem 
majd a Teremtőtől.”
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./4. Perzselő tűz
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:25 Szabadság tér ́ 89
11:05 Kárpát expressz
11:25 Ízőrzők  Boldog 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma Magazin 
12:30 Domovina Szlovák 
nyelvű nemzetiségi magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:20 Metodista magazin 
15:45 Az utódok remény-
sége
16:10 Közlekedés XXI. 
16:40 Élő örökség  
17:10 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL  
Húngaro - Magyarok Dél-
Amerikában 3/1. Brazília 
18:05 Határtalanul magyar  
Emberit, s magyart - 15 
éves a Százak Tanácsa 
18:35 Szerelmes földrajz 
Für Anikó - Időjárás 
19:05 Hazajáró 
19:35 Öt kontinens  
20:00 Hogy volt?!  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal  
22:25 Ridikül  
23:15 Kárpát expressz  
23:35 Tálentum Kosztán-
dy Jenő festőművész. Ho-
gyan lesz egy tehetséges gyer- 
mek festőművész? Mit jelent 
a szülőföld, Kézdivásárhely, 
miért marad vidéken, távol a 
nagyvárosoktól egy elismert 
művész?

2015. május 14. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Május 18.  hétfő Május 19. kedd Május 20.  szerda

Május 21.  csütörtök

Május 22.  péntek Május 23.  szombat Május 24.  vasárnap 

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Család-barát  
01:50 Hazajáró (2013) 
Szabadkai- Homokhát 
02:20 Ízőrzők 
02:55 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./4. Perzselő tűz
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték Kiáltó szó 
- Kós Károly és a Transzil-
vánizmus 
05:20 Szerelmes földrajz 
Básti Juli. A Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színésznővel, 
a Hallhatatlanok Társulatá-
nak örökös tagjával Keszt-
helyen és Szigligeten baran-
golunk. Keszthelyen elsétá-
lunk édesapja, a legendás 
színész, Básti Lajos házá-
hoz, felkeressük az egykori 
közös fagyizások cukrász-
dáját, majd a férj, Puskás 
Tamás, a Centrál Színház 
igazgatója társaságában a 
Kastélyba és annak gyönyö-
rű parkjába, a Nyári Színház 
színterére látogatunk. Aztán 
hajóra szállunk, és irány 
Szigliget: a strand széle (ahol 
Básti Juli fiaival szokott 
„elbújni” a világ elől).
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát 
09:15 Hacktion Újratöltve 
-Magyar akciófilm-sorozat 
V./5. Az elkerülhetetlen
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:20 Szabadság tér ́ 89 
11:05 Minden tudás   
11:25 Ízőrzők Nagybörzsöny 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran   /Szerb 
nyelvű nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschirm   /
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár   
15:20 A Református Szere-
tetszolgálat Kárpátalján 
15:45 Eperjes evangélikus 
emlékei  
16:15 Útravaló  
16:40 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Húngaro - Magyarok Dél-
Amerikában 3/2. Argentí-
na Magyar dokumentum-
film-sorozat  
17:45 Férfi kézilabda döntő 
2. mérkőzés (élő közvetítés)
19:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
Martha Dodd, Sztálin 
amerikai kéme
20:00 Hogy volt?!Géczy 
Dorottya születésnapjára  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:25 Ridikül  
23:15 Minden tudás   
23:40  Tálentum (2005)  
Popova Aleszja. A Magyar 
Állami Operaház ifjú szó-
lótáncosnőjének munkás-
ságát sok egyéb díj után  
Kossuth-díjjal is elismer-
ték. Aki látta őt táncolni, 
örömmel találkozik vele a 
róla szóló portréfilmben, 
amelyben mindennapjairól 
és művészi sikereiről egya-
ránt szó lesz.

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Család-barát 
01:45 Hazajáró:Muravidék 
2. - Őrségtől Hetésig 
02:15 Ízőrzők: Siklós 
02:45 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./6. Egy ínyenc nyomában
03:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:50 Ridikül  
04:45 Hagyaték Halhatat-
lanok - Magyar mondák, 
Magyar hősök 
05:10 Szerelmes földrajz 
Kóborló "évmilliomos"  
Dr. Juhász Árpád 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát   
09:10 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./ 7. Falazásban profi
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89 
11:00 Élő egyház  
11:25 Ízőrzők 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Alpok-Duna-Adria 
12:30 Slovenski utrinki   /
Szlovén nyelvű nemzeti-
ségi magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:10 Nótacsokor Csikós 
Márta, Puka Károly és 
zenekara 
15:20 Katolikus Krónika 
15:50 Új nemzedék  
16:20 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan (2015)  
3/3.: Öt előadás az önfenn-
tartásról élőben - Gömör-
szőlős. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
17:15 Határtalanul magyar 
(2012)"Írodjon a térbe!" 
Szováta szobrászhírnöke - 
Bocskay Vince 
17:45 Szerelmes földrajz 
Szabó Zoltán emlékére 
18:40 Száműzött magyar 
irodalom Herczeg Ferenc - 1. 
19:05 Hazajáró Nemere-
hegység - és az Úz-völgye 
hősei 
19:35 Magyarok Latin-
Amerikában (2014)  9/6.:  
20:05 Szenes Iván írta 
Slágerműsor   
20:50 Ybl 200:  A Wenck-
heim-kastély Újkígyóson
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:20 Ridikül  
23:15 Élő egyház   
23:35 Tálentum: Pécsi Ildi-
kó. Pályája kezdetén naivá-
kat, csinos, könnyűvérű nő-
ket alakított, később jellem-
ábrázoló készségének, hu-
morának köszönhetően ki-
váló karakterszínésszé vált. 
Aligha akad, aki ne tudná 
felidézni ismertebb szerepeit: 
Noémit Az aranyemberből, 
Pelikán anyukát a Pókfoci-
ból, a szörpárusnőt a Sztálin 
menyasszonyából, a vendég-
séget rendező titkárnőt a Veri 
az ördög a feleségét című 
filmből. A sokoldalú mű-
vészt vidéki otthonában 
kerestük fel.

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:25 Család-barát  
01:55 Hazajáró Kőszegi-
hegység 
02:25 Ízőrzők : Szenna 
02:55 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./ 7. Falazásban profi
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték (2014) 
Felelősség és áldozat - A 
reformkor és a magyar ne-
messég. A reformkor, a 
magyar nemzeti ébredés 
kora, amikor végleg egy 
nemzetté forrt össze a gróf-
tól a jobbágyig minden ma-
gyar. A Hagyaték a magyar 
szellemi kulturális örökség 
átörökítésén munkálkodik. 
Leporolja a magyar múlt 
szellemi hagyatékának egy-
egy darabkájáról a modern 
korokban rárakódott szeny-
nyeződéseket, hogy azok 
újra a maguk fényességében 
ragyogjanak. 
05:20 Szerelmes földrajz 
Tavak bűvöletében (Timár 
Böske)  Timár Böske tánc-
művésszel, a Csillagszemű 
Táncegyüttes művészeti 
igazgatójával tett „szerel-
metes” barangolásunk a 
Bocskai úti szülői háztól 
indul és a Feneketlen-tó 
partján, környékén folyta-
tódik. 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát   
09:15 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./8. A diagnózis
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89 
11:05 Profit7   
11:25 Ízőrzők Pánd .
12:00 Déli harangszó  
12:00 Életkerék   
12:30 Hazajáró  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:15 Merkantil Bank 
Liga (NB-II) labdarúgó-
mérkőzés  Mezőkövesd-
Gyirmót; Élő közvetítés 
Mezőkövesdről
17:20 Magyar Zarándokút 
(2015)  2/1. A kettős ke-
reszt nyomában. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
18:10 Száműzött magyar 
irodalom: Reményik 
Sándor 
18:40 Hazajáró: Alsó-Ga-
ram-mente - Kenutúra a 
kurtaszoknyás falvak 
között 
19:10 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
20:05 Egynyári kaland 6/ 
4.: Kincskeresők. Magyar 
tévéfilm   Rendezte: Dyga 
Zsombor. Szereplők: Linka 
Péter, Dankó István (Recep-
ciós), Dobos Evelin (Dóra), 
Döbrösi Laura (Fanni), Hé-
ricz Patrik (Gábor), Mátyás-
sy Bence (Máté), Mészáros 
Márton (Pincér), Pribelszki 
Norbert (Balázs), Rubóczki 
Márkó (Bence), Schmidt 
Sára (Zsófi)
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal 
22:25 Profi Ökölvívó Gála 
(2015)  

00:30 Himnusz  
00:30 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:45 Család-barát   
02:15 Ízőrzők 62/23. Pánd 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat V./8. A diagnózis
03:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:55 Ridikül - Női talk-
show Nevelés vagy 
genetika?
04:40 Hagyaték Busójárás 
05:15 Szerelmes földrajz 
"A föld nem tud futni…" - 
Ormánsági barangolás, 
Gyenes Károllyal Ormán-
sági barangolások
05:50 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
06:45 Hazajáró  
07:10 Magyar elsők Az 
első magyar álmoskönyv. 
Magyar ismeretterjesztő. 
Az álom ősidők óta foglal-
koztatja az embereket, 
mindig is szerették volna 
megfejteni, hogy azok mit 
üzennek nekik. A XVIII. 
században jelent meg az 
első magyar álmoskönyv 
Debrecenben, ez a kiad-
vány egy 16 lapos, kismé-
retű füzetecske lehetett.
07:30 Család-barát   
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat V./09. Lédús körte
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:10 Hogy volt?!  
11:05 Itthon vagy!  
11:25 Ízőrzők  Egerszalók 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Csendül a nóta.Dóry 
József, Ko-vács Apollónia, 
Oláh Kálmán és zenekara  
12:25 Csendül a nóta 
Szántai Ildikó, Bokor János, 
Oláh Kálmán és zenekara 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Aranymetszés    
14:10 Lila akác (1934) 
Magyar film   Rendezte: 
Székely István. Szereplők: 
Ágay Irén (Tóth Manci), 
Biller Irén (Hédi, táncos-
nő), Nagy György (Pali), 
Kabos Gyula (Angelusz), 
Gózon Gyula (Weber), 
Rátkai Márton (Zsezsé), 
Eszterházy Ilona (Lili), 
Somogyi Nusi, Z. Molnár 
László, Pethes Sándor, Be-
rend István. A filmet 1934. 
szeptember 6-án mutatták 
be..A közönség nem tudta 
elfogadni a szomorú befe-
jezést, ezért a producer kí-
vánságára happy endre 
változtatták. Csak ez a 
változat maradt fenn…
15:25 Novum  
15:55 Magyar Zarándokút 
2/2. Vár az út 
16:55 Szabadság tér ́ 89   /
17:45 Férfi Kosárlabda 
döntő  2. mérkőzés (élő 
közvetítés)
20:00 Régimódi történet 
6/4.: Régimódi történet  
Magyar tévéfilmsorozat  . 
Rendezte: Bereményi 
Géza
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:20 Ridikül - Női talk-
show Apák kontra anyák
23:10 Itthon vagy!
23:30 kult.hu  

00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Család-barát  
02:00 HazajáróDél-Hargi-
ta - Zarándoktúra Alcsíkba 
02:30 Ízőrzők 62/24. Eger-
szalók 
03:00 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./09. Lédús körte
03:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:05 Ridikül - Női talk-
show Apák kontra anyák
04:55 Hagyaték (2014)  
Légy résen! A magyar 
cserkészet 
05:20 Élő örökség  
05:50 Muzsikál a mozi  
Válogatás régi idők film-
slágereiből
06:30 Hagyaték 
07:00 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
Martha Dodd, Sztálin 
amerikai kéme
07:30 Család-barát 
09:00 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./ 10. Az utolsó fuvar
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:10 Önök kérték  
11:05 Rúzs és selyem  
11:25 Ízőrzők Hegykő . 
Magyar  sorozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor. Baracs-
kay Tibor, Kovács Marika, 
Bussay Antal, Ötvös Klára, 
Déki Lakatos Sándor és 
zenekara 
12:25 Nótacsokor. Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Rózsa 
Zoltán, Horváth Gyula és 
Rácz Lajos 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Szabadság tér ́ 89   
14:00 Szenes Iván írta
14:50 Térkép  
15:15 Öt kontinens  
15:45 Hétköznapi kifutó 
16:15 Labdarúgó-mérkő-
zés - OTP Bank-Liga Vi-
deoton FC-Kecskeméti 
TE (élő közvetítés Székes-
fehérvárról)
19:05 Szerelmes földrajz   
19:30 Hazajáró  
20:00 Balázs Fecó 60. 
születésnapi koncert – 
Budapest Session Choir  
Győri Filharmonikus Ze-
nekar, Kathy Horváth La-
jos, Korál, Oláh Ibolya, 
Pejtsik Péter, Sztevanovity 
Zorán , Varga Miklós. 
2011 októberében a közis-
mert zenész ünnepi kon-
certet adott a Papp László 
Budapest Sportarénában. 
Az este folyamán olyan 
neves előadók is színpadra 
léptek, mint Tokody Ilona, 
Keresztes Ildikó és Földes 
László Hobo. A duettek 
mellett a zeneszerző ismert 
slágerei szimfonikus kísé-
rettel hangzottak fel. Ter-
mészetesen a pályáját meg-
határozó Korál együttes is 
vele ünnepelt.
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:20 Ridikül - Női talk-
show Menedzselem a 
gyerekem?!
23:10 Rúzs és selyem   
23:35 HUNGARORING 
magazin  

00:10 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:25 Család-barát  
01:55 Hazajáró. Fogarasi 
Havasok 2. - Téli túra a 
Moldovánra 
02:25 Ízőrzők 62/20. 
Nagybörzsöny 
02:55 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./5. Az elkerülhetetlen
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték - A 
magyar turistaság útja 
05:20 Szerelmes földrajz A  
száz éve született Weöres 
Sándorra emlékezünk rend-
hagyó műsorunkban Fabi-
ny Tamás evangélikus püs-
pök közreműködésével. E 
"párhuzamos" szerelmes 
földrajzban a püspök úr fel-
keresi  a költő, s egyben sa-
ját kedves helyszíneit, ven-
dégek bevonásával is feli-
dézve a régi emlékeket. A 
budapesti Deák téri Evangé-
likus Múzeumban (amelyet 
Fabiny Tamás lelkész édes-
apja alapított) Gryllus Dáni-
el előadja a száz éve született 
költőzseni tiszteletére írt da-
lát. Végül a Farkasréti Teme-
tőben Deméné Smidéliusz 
Katalin lelkész és a püspök 
úr emlékezik Weöres 
Sándorra. 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát   
09:10 Hacktion Újratöltve 
Magyar akciófilm-sorozat 
V./6. Egy ínyenc nyomában
10:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:15 Szabadság tér ́ 89 
11:00 Magyar gazda   
11:20 Ízőrzők Siklós 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika /
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru /
Román nyelvű nemzeti-
ségi magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó 
15:45 Isten kezében  
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Húngaro - Magyarok Dél-
Amerikában 3/3. Uruguay. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
17:10 Határtalanul magyar 
Magyar levéltitkok Bécsben 
17:45 Kosárlabda Férfi 
bajnoki döntő  1. mérkőzés 
(élő közvetítés)
20:05 Önök kérték  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül 
23:15 Magyar gazda   
23:40 Tálentum : Véssey 
Gábor. Véssey Gábor Mun-
kácsy-díjas festő, grafikus a 
figurális festészet, rajzművé-
szet tradícióit megújító alko-
tók közé tartozik. Műveiben 
– melyeket gyakran soroza-
tokba rendez – az emberi lét 
alapkérdéseit, a tudat mélyré-
tegeit kutatja. Felkeressük a 
művészt műtermében, mun-
ka és tanítás közben, illetve 
barátai társaságában. 

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.

Magyarországról 
hozott 

és Ausztráliában 
megrendelésre 
készûlt bútorok 

a legjobb felajánlott 
árért elvihetôek. 

A részletek 
megtalálhatóak a
MAGYAR ÉLET 

március 19-ik száma 
hetedik oldalán. 

Melbourne 
0418 394-098

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.

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

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

ELADÓ Budapesttôl 53 km-re Tu-
rán, 3600 négyzetméteres körbekeri-
tett telep, rajta két épülettel: 280 
négyzetméteres összkomfortos zárt 
csarnok és 364 négyzetméteres félte-
tôs, nyitott szin. Az épület alkalmas: 
élelmiszeripari, vegyipari, elektroni-
kai, könnyûipari termékek gyártására, 
összeszerelô, csomagoló és számos 
egyébb tevékenység végzésére. 

EU-normás és a HAPCCI-ANTSZ 
követelményeknek megfelel.

Részletes leirás, fényképes-DVD-s 
tájékoztatás céljából hívja a (03) 9464-
7865 vagy a 0422 671-793-as telefon-
számokat.

BUDAPESTI belvárosi lakás 

ausztrál magyartól KIADÓ. Ér-

deklôdni soos.steve@yahoo.com.

Tel.: 0011 36 630 877-4030

GONDOZÓ diplomával rendelkezô 

házaspár idôs személyek gondozását 

vállalja saját otthonában, vagy a gon-

dozott személy otthonában, bárhol 

Sydneyben. Telefon 8807-0318 (Syd-

ney)  üzenetrögzítô van.

63 É VES egyedülálló férfi szobát 

keres Brisbaneben vagy Gold Coast-

on. Jó és közeli Public Transport 

elérhetôség fontos. Tel.: 0467 384-075

KÁROS szenvedelyéktôl mentes 

egyedülálló 64 éves férfi hölgytársat 

keres bárhol Ausztráliában. 

Kontakt: kkoppany@hotmail.com

SYDNEYBEN élô egyedülálló 

magyar nô keres 30-40 év közötti fér-

fit. Csak komoly szándékúak írjanak, 

késôbbiekben szentségi házasságkötés 

céljából. Válaszokat erre a címre vá-

rom: bizalom03@gmail.com

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó
Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

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 


