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MAGYAR
Világraszóló magyar felfedezés 

oldotta meg a régi rejtélyt
Forradalmian új technológiát fejlesztettek ki magyar, német és svájci kuta-

tók. A módszer lehetôvé teszi azt, ami egészen mostanáig nem sikerült: mérhe-
tôvé váltak az agynak mint bonyolult rendszernek az elemi összeköttetései --– 
mondta el az MNO-nak dr. Rózsa Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemnek a csoportvezetôje. Az új technológiáról a tekintélyes Science 
tudományos lap is beszámolt.

A kutatócsoport által fejlesztett méréstechnika segítségével a tudósok infor-
mációt szerezhetnek arról, mi történik pontosan különféle szenzoros stimulusok 
hatására az agy mûködését meghatározó, több száz sejtbôl álló mûködési egysé-
gekben. A módszer megfelelô hátteret biztosít továbbá a memória, a tanulás és 
a térbeli tájékozódás igen komplex mechanizmusainak tanulmányozására, 
illetve feltérképezhetjük vele a neuronhálózatok mûködésének átalakulását 
különféle patológiás esetekben (Alzheimer- és Parkinson-kór) is. A Science-ben 
közölt módszer segítségével oldódott meg például a látás mechanizmusának 
egyik régi rejtélye, a szembôl az agyba jutó, rétegekbe szervezett, információk 
feldolgozásának módja is.

A Roska Botond irányításával dolgozó bázeli kutatócsoport kifejlesztette 
azt az egyedi genetikai sejtmegjelölési módszert, melynek segítségével egy 
adott idegsejtet és annak több száz szomszédját tudják egyszerre megjelölni. 
Ezt úgy kell elképzelni, hogy az agyban a jelölés hatására színessé váló sejtek 
kiemelkednek, és mintegy pókhálóként láthatóvá válik az agy hálózata. Egészen 
mostanáig csak strukturálisan tudták megjelölni ezt a sejthálózatot, funkciót 
nem tudtak hozzá párosítani, a kutatásnak hála azonban ma már mérni tudják a 
sejtek aktivitását is.

Ez pedig úgy történik, hogy genetikailag módosított proteint –--- a sejtek akti-
vitásának mérésére a világon legalkalmasabb genetikai indikátort, úgynevezett 
kalciumszenzort –-- juttatnak az idegsejtekbe, ami a sejtekben  történô bármi-
féle aktivitás hatására felvillan. A mintázat olyan, mint egy térbeli csillogó-
villogó csillaggömb –-- szemléltette Rózsa Balázs. Ezt a felvillanást a kutató-
csoportban kidolgozott 3D-s mikroszkóp és méréstechnika érzékelni tudja, 
vagyis a genetikai szenzorral érzékelt komplex térbeli aktivitás-mintázatot a 
lézerpásztázó eljárás képes a szükséges igen gyors sebességgel, nagy térfogat-
ban mérni. A mikroszkóptechnika módosítása még ebben az évben lehetôvé 
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Augusztus 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mária nevû kedves olvasóinkat.
Mária: A hérer Mirjam névnek a 

görög és latin bibliafordításokban 
módosult alakja. Fejlôdési sora: Mir-
jam, Mariam, Maria, Mária. Jelen-
tése: számos megfejtési kísérlet elle-
nére ismeretlen.

Köszönhetjük még: Ali, Asszunta. 
Masa, Maja, Napóleon, Vladimir 
nevû barátainkat.

Augusztus 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ábrahám nevû kedves olvasóinkat.
Ábrahám: Héber eredetû név. 

Jelentése a biblia szerint: a tömeg, a 
sokaság atyja.

Köszönthetjük még: Ábris, Ameli-
ta, Joakhim, Rókus, Szeréna, Teo-
dor nevû barátainkat.

Augusztus 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Jácin nevû kedves olvasóinkat.
Jácint: A latin  eredetûbôl alakult 

férfinév. Nôi megfelelôje a Jácinta.
Köszönthetjük még Anasztáz, 

Arika, Amasztázia, Emilia, Jácinta 
nevû barátainkat.

Augusztus 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ilona nevû kedves olvasóinkat.
Ilona: A  Helén régi magyarosított 

alakváltozata.
Köszönthetjük még Agrnor, Ilma, 

Heléna, Helén, Lenke, Rajmund 
nevû barát-inkat.

Augusztus 19.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Huba nevû olvasóinkat.
Huba: Régi magyar személynévbôl

.Legismertebb viselôje a hét vezér 
egyike volt, aki állítólag a Szemere 
nemzetség ôse.

Köszönthetjük még: János, Lajos, 
Tibold nevû barátainkat.

Augusztus 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

István nevû kedves olvasóinkat.
István: A régi magyar Estefán, 

Istefán változatból, ez a német Step-
han vagy a szláv Stefán, emez pedig 
a görög Sztephanoszból latinosított 
Stephanus rövidülése. Jelentése: 
virág-koszorú.

Köszönthetjük még: Stefánia, 
Bernát, Éliás, Filibert, Vajk nevû 
barátainkat.

Augusztus 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Samuel és Hajnal nevû kedves ol-
vasóinkat. 

Sámuel: A héber Semuél névbôl. 
Jelentése: Isten meghallgatott.

Hajnal: Vörösmarty Mihály 
alkotása a Zalán futásában.

Köszönthetjük még: Samu, Eleo-
nóra, Erika, Johanna, Kelemen, 
Maximilián nevû barátainkat.

Megnyílt az elsô tranzitzóna 
a fôvárosban

Megnyílt az elsô, a migránsok által önkéntesen igénybe vehetô úgynevezett 
tranzitzóna a Keleti pályaudvar épülete elôtti aluljáróban –-- errôl a helyszínen 
a Fôvárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetôje számolt be újságí-
róknak.

A tranzitterületen a fôváros biztosítja az alapvetô közegészségügyi és higié-
nés szolgáltatásokat, amelyeket a helyszíni bejáráskor láthatóan már igénybe is 
vettek az érintettek. Petô György hangsúlyozta: nem tudják varázsütésre 
eltüntetni a bevándorlókat a fôvárosi járdákról és közterületekrôl, jelenleg a 
probléma tüneti kezelése zajlik, de a tranzitzónák kialakításával megteremtik 
annak a lehetôségét, hogy csökkentsék a migránsok jelenlétét a zónákon kívül. 
Példaként említette a Keleti pályaudvar esetében a II. János Pál pápa teret, 
amelyet tehermentesíteni szeretnének. Petô György azt mondta: változatlan a 
fôváros vezetésének az a határozott véleménye, hogy a helyzet kezelésében 
azért kell jószolgálati feladatokat vállalni az adófizetôk pénzén Budapesten, 
mert az Európai Unió nem képes megfelelô hatékonysággal kezelni a mene-
kültek kérdését.

A Keleti pályaudvarnál a tranzitzónához tájékoztató táblák segítségével 
lehet eljutni. A Fôvárosi Vízmûvek mobil ivókutat létesített a helyszínen, a 
Fôvárosi Csatornázási Mûvek lehetôvé tette, hogy a migránsok mosdóba me-
hessenek, valamint lezuhanyozhassanak. A Budapesti Közlekedési Vállalat két, 
a városi forgalomban nem használt, de érvényes mûszakival rendelkezô Ika-
rusz 280-as csuklós buszt indított a pályaudvarok között, a buszok reggel fél 
nyolctól 23 óráig közlekednek. A buszokat naponta fertôtlenítik.A Fôvárosi 
Közterület-fenntartó a takarítási munkákat, valamint a szemétgyûjtô edények 
kihelyezését vállalta. A migránsok által használt területeken kétnaponta éjsza-
kai mûszakban végzik a fertôtlenítô mosást klórtartalmú fertôtlenítôszerrel és 
nedves technológiával, a szemetet jelenleg naponta két-három alkalommal 
viszik el. Ha további hulladékgyûjtô edényekre van szükség, ki fognak még he-
lyezni.

Petô György komoly szándéknak nevezte a Keleti pályaudvar mellett zöld-
terület „visszavívását”, amelynek érdekében tiltó táblákat helyeztek ki arról, 
hogy ne szemeteljenek és ne lépjenek a gyepre az emberek, valamint megtisz-
tították azt. Az önkéntesek színek segítségével (kék, zöld és piros) tudják segí-
teni a migránsokat abban, hogy melyik, azonos színnel jelölt transzferbusz se-
gítségével juthatnak el egyik pályaudvarról a másikra és az alapján a kijelölt 
befogadóállomásra. A migránsok határozatán is feltüntetik ezeket a kis, kör 
alakú matricákat a megfelelô színnel.

Petô György ismertette azt is: a Nyugati pályaudvarnál délelôtt a vasúttár-
saság illetékeseivel bejárást tartottak, és a MÁV-területen nem tudnak a várha-
tó létszámoknak megfelelô zónát kialakítani. Ezért felvették a kapcsolatot a 
nemzeti vagyonkezelô vezetésével, és várhatóan a jövô hét közepéig, legkésôbb 
a végéig a korábbi MÁV-területhez tartozó, de jelenleg a vagyonkezelôhöz 
tartozó területen alakítanak ki hasonló funkciójú zónát. A Déli pályaudvarnál a 
Vérmezô felé esô, gyalogosok által kevésbé használt aluljáróban létesítenek 
tranzitzónát, várhatóan jövô szerdáig. 

Tizenegy magyar egyetem került 
a legjobbak közé

Tizenegy magyar egyetem jutott be a legjobb kétezer közé a University 
Ranking by Academic Performance legfrissebb egyetemi rangsorában -– írja 
az Eduline. A University Ranking by Academic Performance rangsorát tudo-
mányos publikációk alapján állítják össze. A legfrissebb egyetemi rangsorban 
a Harvard lett az elsô, a torontói egyetem a második, míg az Oxford a harmadik. 
A magyar egyetemek közül a legelôkelôbb helyen az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem végzett, a hazai dobogóra a Debreceni Egyetem és a Semmelweis 
Egyetem fért még fel.

A teljes hazai lista:
513. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 522. Debreceni Egyetem, 591. 

Semmelweis Egyetem, 648. Szegedi Tudományegyetem, 782. Budapesti 
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 877. Pécsi Tudományegyetem, 
1322. Pannon Egyetem, 1496. Szent István Egyetem, 1630. Közép-európai 
Egyetem (CEU), 1727. Budapesti Corvinus Egyetem, 1982. Miskolci 
Egyetem

A rangsort az alapján állítják össze, hogy mennyi a 2013-ban publikált, a Web 
of Science indexen szereplô tudományos cikkek száma, mekkora a 2011 és 2013 
közötti cikkekre való hivatkozások száma, valamint a tudományos tevékenység 
(konferencia-elôadások, beszélgetések), illetve a külföldi egyetemekkel együtt-
mûködésben született tudományos publikációk száma. 



teszi akár távoli agyterületek közötti összeköttetések mérését, vagyis az 
információ terjedésének nagy térbeli skálán történô vizsgálatát. Roska Botond 
és Rózsa Balázs szerint a kombinált módszer teljesen új utat nyit az agykutatás 
minden területén: agyrégiónként végtelen kérdést tudnak generálni arról, hogy 
hogyan mûködnek az idegsejtek.A módszer kifejlesztésén több magyar kutató 
és mérnök is dolgozott. Szalay Gergely, Raics Zoltán és Hillier Dániel nevé-
hez fûzôdik például a 3D-s mikroszkóptechnika adaptálása a komplex genetikai 
jelöléshez, Katona Gergely pedig a szoftvert fejlesztette a projekthez.

Várólisták: három hónapnál 
nem kell többet várni

Év végéig tart a kórházi várólisták csökkentését célzó program, amelynek 
keretében a kórházak átirányíthatják egy másik intézménybe a mûtétre vára-
kozókat, hogy a beavatkozás minél hamarabb megtörténjen –-- írta a Magyar 
Hírlap.

A kormány idén hatmilliárd forintot különített el a programra, amelynek 
célja, hogy a betegeknek ne kelljen a kisebb mûtétekre két-három hónapnál, a 
nagyobb ortopédiai beavatkozásokra hat hónapnál többet várniuk –-- írta a lap. 
A programba elsôsorban azok a beavatkozások tartoznak bele, amelyekre a 
legtöbben várnak. Ilyenek a térd- és csípôprotézis-beültetések, továbbá a szür-
kehályog-, epekô- és sérvmûtétek.

Az újság idézte Ficzere Andreát, a fôvárosi Uzsoki-kórház fôigazgatóját, aki 
szerint a program a vártnál valamivel lassabban halad, ezért a betegekkel 
tudatni kell, hogy van lehetôségük a kiírtnál hamarabb átesni a mûtéteken. 
Elmondta: a programban részt vevô intézmények szívesen fogadnak területen 
kívüli betegeket. Az Uzsoki-kórházban például április óta összesen 800 csípô- és 
térdprotézis-beültetést végeztek el, s a páciensek fele másik ellátóhelyrôl érke-
zett hozzájuk.

A fôigazgató felhívta a figyelmet, hogy a program keretében az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) állja a betegek esetleges utazási költségét.

Próba az egyházak betiltására
Bár a törvény szerint ma már ki lehet szûrni a komolytalan népszavazási 

kérdéseket, az idén is volt már jó néhány példa finoman szólva is szokatlan 
kezdeményezésekre –-- derül ki a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) adata-
iból.

A NVB adatai szerint az idén eddig nyolcvanhárom népszavazási kezde-
ményezést nyújtottak be, döntô többségüket elutasították. Jelenleg hat kérdés-
ben lehet aláírásokat gyûjteni, amelyeket ugyanaz a civil csoport nyújtott be. 
Bár az új népszavazási törvény szerint már ki lehet szûrni a komolytalan 
kérdéseket – sôt azokat a bizottság elôtt a Nemzeti Választási Iroda elnöke is 
elutasíthatja –, ebben az évben is számos példa volt ilyen felvetésekre. 

Az idén már hárman is megpróbálkoztak azzal, hogy referendummal kény-
szerítsék ki az elôre hozott választás kiírását, de ez egyiküknek sem sikerült, 
mivel ebben a témában nem lehet népszavazást tartani.

Egy magánszemély azt a kérdést tette volna fel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 
aki fizet prostituáltnak azért, hogy a prostituált szexuális szolgáltatást nyújtson, 
bûncselekményt követ el, és hat hónapig terjedô szabadságvesztéssel bünte-
tendô?” Ezt egyébként egyértelmûség hiánya miatt utasította el a bizottság, 
miután két kérdést foglal magába, melyek külön-külön is megválaszolhatók 
lennének. De voltak még ennél szokatlanabb kezdeményezések is. Az egyik 
beadványozó azt szerette volna referendum útján elérni, hogy „a Fidesz és a 
keresztény egyházak mûködését is betiltsák, miután azok terrorszervezeteknek 
minôsülnek”. Ugyanez a magánszemély azt is népszavazásra vitte volna, hogy 
„a terrorjelképek közzé felkerüljön a narancs mint Fidesz-logó és a feszület, a 
keresztény egyházak jelképe”. Az illetônek lett volna még egy felvetése, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnököt, Csányi Sándort, az OTP elnök-vezérigaz-
gatóját és Polt Péter legfôbb ügyészt huszonöt-huszonöt év börtönbüntetésre, 
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valamint teljes vagyonelkobzásra ítéljék, „a devizahiteleseken éveken keresztül 
bûnszövetkezetben elkövetett népirtás és más bûntettek miatt”.

Próbálkozott például a Megamorv-Petôfi Bizottság is, amely Petôfi-emlék-
nappá nyilvánította volna július 17-ét „mint a költô földi maradványainak a 
szibériai Barguzinban történt megtalálásának és a magyarországi újratemetés 
napjának évfordulóját”. Az Összefogás Párt pedig a halálbüntetést állította vol-
na vissza, és ez ügyben biztosra akart menni. Kétféleképpen tették fel ugyanis 
a kérdést.Egyszer úgy, hogy „Egyetért-e Ön a halálbüntetés visszaállításával?”, 
másodjára pedig akként, hogy „Egyetért-e Ön a halálbüntetés alkalmazá-
sával?”.

Martonfa: Oldja meg az USA 
a menekültkérdést!

A környezô települések is megszenvedik majd a martonfai menekülttábor 
negatív hatásait –-- mondta a Baranya megyei község polgármestere a Lánchíd 
Rádiónak.

Bosnyák Attila András hangsúlyozta, hogy a kormány a fejük felett dön-
tött, s ô egyetlen másik magyarországi településnek sem kívánja ezt. Hozzátette: 
van elég rászoruló Magyarországon, inkább rajtuk kellene segíteni. „A migrán-
sok problémáját pedig oldja meg az, aki háborúival okozta, és aki mind-ebbôl 
anyagi hasznot szerzett –-- az Egyesült Államok, amely elég nagy ország.

Semjén Zsolt a magyar 
állampolgárság felvételére szólít

A magyar állampolgárság felvételére biztatta a kárpátaljai magyarságot 
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes, miután 
ötvenöt kárpátaljai magyar gyermeket fogadott szerdán a Parlamentben.

A miniszterelnök-helyettes újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: min-
den kárpátaljai magyart megillet az állampolgárság. Vegyék is fel, mert ez egy 
lehetôség, hogy teljes jogú európai uniós polgárként kinyíljon számukra a világ 
--- mondta, hozzátéve: akkor vannak biztonságban, ha van magyar útlevelük.

Semjén Zsolt a kárpátaljaiakhoz és a felvidékiekhez azzal az üzenettel 
fordult, hogy bár néhány ország nem ismeri el a kettôs állampolgárságot, ez 
szerinte hosszú távon fenntarthatatlan. A globalizációból fakadóan egyre 
többen dolgoznak külföldön, akik megszerzik az adott ország állampolgárságát 
--- mondta a miniszterelnök-helyettes, aki megjegyezte: Csehország már meg-
tette, és Szlovákia esetében is idô kérdése a kettôs állampolgárság elismerése. 
Ukrajnában valójában nem a magyarság miatt ellenzik a kettôs állampol-
gárságot, hanem az ott élô csaknem húszmillió orosz miatt --- tette hozzá. 
Kijelentette: Magyarország annak ad állampolgárságot, akinek akar; „minden 
magyarnak megadjuk”, és ezt nem kötjük senkinek az orrára. Az, hogy ki a 
magyar állampolgár, gyakorlatilag államtitok --- fogalmazott.

Semjén Zsolt közölte: az állampol-gársági kérelmek száma meghaladta a 750 
ezret, több mint 700 ezren tettek esküt, és a kérelmek száma év végére 
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A baj és a pech
Naponta találkozhatunk egyikkel is, 

másikkal is. Egyénenként és a közös-
ség tagjaiként is. Életünk állandó kísé-
rôi. Úgy tartoznak hozzánk, mint fához 
az árnyék, tûzhöz a hamu. Pedig sok-
szor csak egy hajszál választja el ôket. 
Egy hajszál? Olykor egy hajszál, oly-
kor pedig több hajszál. És mégis: a baj 
visszavonhatatlan: past perfectum. Le-
zárt, bekeretezett, befejezett múlt. 

A pech future tens, a jövô idô rokona. 
Majd megváltozhat még minden, majd 
jobbra fordulhatnak még a dolgok. A 
bajt tudomásul kell venni, a pechet 
vállrándítással el lehet intézni. A baj 
nem áll meg százig --– tartja a köz-
mondás. A pechre is igaz lehet a fenti 
szójárás, jóllehet nem mondja a köz-
mondás.

A baj az élet közös nevezôje, nem 
válogat ember és ember között. A pech 
megfricskázza a Homo sapienst. Pri-
mo Levi olasz író gondolata igaz gon-
dolat: „A baj nem ügetve érkezik, mint 
a hunok, hanem csendesen, lopakodva, 
mint a járvány.” A pech nyíltabban 
közlekedik, nem kell hozzá éles szem, 
hogy felismerjük. Sok baj = baj a kö-
bön, sok pech = pech a köbön; de vajon 
jól, és jókor használjuk-e a nyelvben, 
hogy baj esett, vagy pechünk volt? 
Montaigne szerint a legtöbb baj a 
világon nyelvtani természetû. Érdekes 
módon a németnek nincs szava a 
bajra, csak körülírni tudja, és többek 
között a pechhel vagy a balszerencsével 
helyettesíti. Egyébként a das Pech je-
lentése: szurok. Ambrose Bierce 
ame -rikai újságíró így vélekedik: „A 
ba joknak két fajtája van: saját balsze-
rencsénk, és mások szerencséje.” Ha 
valaki humorizálni akar, akkor azt 
mondja: pechje volt, de a bajjal vala-
hogy sehogy sem lehet humorizálni.

A pechet senki sem keresi, a bajt 
sokan keresik, és személyes bajaikra 
társadalmi megoldást remélnek. A 
bajjal nem lehet barátkozni, a pechhel 
lehet incselkedni. A baj nehéz, a pech 
könnyû. A baj ritkán lehet könnyû, a 
pech gyakran lehet nehéz. A baj 
fekete, a pech lila. A baj nem népszerû, 
a pech majdhogynem szükségszerû. A 
baj magányos hajós, a pech felszálló 
léghajó.

A Magyar Értelmezô Kéziszótár 
szerint a baj: veszôdséges, rossz hely-
zet, állapot; gondot vagy kárt okozó 
eset; veszôdséges munka; hiba. Fo-
gyatkozás; betegség; párviadal és így 
tovább. 

A pech: kisebb balszerencse, kelle-
metlenség. És mégis: a bajnak nincs 
szinonimája –- a baj az baj, vagy ahogy 
a szólás tartja: baj a baj --–, a pechnek 
viszont számtalan van.

Kô András
(Magyar Hírlap)

várhatóan eléri a 800 ezret. Megerôsí-
tette, hogy a kormányzati ciklus vé-
gére várha-tóan meglesz az egymillió 
esküt tett új magyar állampolgár.Kitért 
arra is, hogy a kárpátaljai magyarság 
olyan háborús helyzetben van, amirôl 
nem tehet, nagyhatalmi játszmák áldo-
zata. Velük is meg akarják fizettetni 
ennek az árát, amikor „törvénytelenül 
katonának hívnak be magyarokat”. 
Ugyanakkor nem ôk vették el a sok-
milliós nemzetiségtôl a nyelvi jogokat, 
nem ôk felelôsek azért. ami a Krímben 
és a Donyeckben történik - emelte ki, 
és jelezte: Magyarországra bármikor 
jöhetnek, itt biztonságban lesznek.



Veszélyben a magyar 
Szent Korona
Az utóbbi hónapokban ismét sok szó 

esik amerikai politikai körökben a 
Szent Koronának a magyarországi 
bolsevista kormány kezére adásáról. 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy az új ame-
rikai politika – amely a koegziszten-
ciás állapotból 1971-ben a nyílt kolla-
borációs állapotba jutván eredmé-
nyezte Mindszenty hercegprímás el-
távolítását – következô aktusa a Szent 
Korona kiadatása lesz.

A Szent Korona a 2. világháború 
után amerikai ôrizetbe került azzal a 
kinyilvánított szándékkal, hogy azt 
csak a szabad Magyarország egy 
független magyar kormányának 
adják ki.

A State Department és a Fehér Ház 
a magyar Szent Koronát 26 éves ôri-
zet után a kommunista pártkormány 
kezei közé akarjajuttatni, abból a poli-
tikai és gazdasági célból, hogy USA 
és a kommunista pártkormányzat kö-
zött a kapcsolatok „normalizálódja-
nak” és egyben Moszkvának – még 
Nixon látogatása elôtt – „kollaborá-
ciós” gesztust szolgáltassanak.

Az új keleti politika irányítója, dr. 
Henry Kissingert, akit – nagy befo-
lyása miatt – Nixon Rasputyin-jának 
neveznek. Nagyon kérdéses termé-
szetesen, hogy csupán befolyásról 
van-e szó, bár tény, hogy az Egyesült 
Államok minden antibolsevistája 
Nixonra szavazott, de az is igaz, hogy 
a hatalomra kerülve szinte törvény-
szerû, hogy a választási kampány szó-
zatait az elnök felejti el leghamarabb. 
Jellemzô a svájci „Weltwoche” meg-
állapítása: „Szinte csodálatos, hogy a 
két férfi, aki származását, tempera-
mentumát és képzettségét tekintve 
annyira különbözô, az elnök, a kali-
forniai kvéker, és tanácsadója, a ba-
jorországi zsidó, ilyen tökéletesen 
egyetért a jövô világpolitikai terveit 
illetôen”. Bárhogy álljon is a dolog, 
egyezik-e a véleményük, vagy befo-
lyás alatt áll az elnök, tény, hogy 
Amerika külpolitikáját Henry Kis-
singer irányítja. Ô biztatta és indította 
Willy Brandtot is a moszkvai útra, és 
ô készítette elô Nixon pekingi és 
moszkvai látogatását, melyek elôké-
születei teremtették meg Vörös Kína 
ENSZ-tagsága feltételeit.

Amikor a Korona elhagyta az orszá-
got, ôrzôi esküjükhöz híven cseleked-
tek, az 1944-es orosz invázió veszedel-
mei elôl mentették ki és adták át a 
gyôztes Amerika hadseregének meg-
ôrzésre. Amerika abban az idôben 
elkötelezte magát Kelet-Európa, ben-
ne Magyarország felszabadítására. 
Amerika politikája ettôl az ígérettôl 
fokozatosan eltávolodott. Ôszinte so-
hasem volt, ezt 1956 eseményei bizo-
nyítják. Az 1944–45-ös orosz invázió 
nem múlt el, az orosz csapatok azóta 
is, a nemzetközi joggal ellentétben is, 
Magyarországon tartózkodnak. Ma-
gyarországnak szabadon választott 
kormánya nincs, a pártkormány az 
oroszok árnyékában került az ország-
ba és létének egyetlen alapja az orosz 
katonai megszállás. Ennélfogva a ma-
gyar Szent Korona hazatérésének 
mind jogi alapja mind biztonságának 
feltételei még ma is hiányoznak. 

(Ausztráliai Magyarság, 1972 január)

Hitünk magyarságunk
Nem teszünk írásjelet e két szó kö-

zé. A kettô egy, ezer év óta, és elvá-
laszthatatlan. Egy volt e két fogalom 
az orosz megszállás elôtti szabad ha-
zában, sorsunk is egy lett a keresz-
tény magyar állam összeomlása után. 
Hitünk magyarságunk  még drágább 

elôttünk hazánk elvesztése után.
Helyi vonatkozású írásunkba egy 

külföldi magyar újságból teszünk ide 
egy kis kiragadott részt a következô 
csillag írásjelig. (Kanadai Magyarság  
1972. január 15, Oláh György  „Pász-
tor maradjon a nyájánál” c. írása).

„Az Egyház fellegvárában, Itáliá-
ban a szabad világ leghatalmasabb 
kommunista pártja alakult ki. Ugyan-
akkor Franciaországban is, ahol a la-
kosságnak legalább 82 százalékát 
jegyzik be katolikusnak,  43 millió lel-
ket, szintén a Kreml irányítására hall-
gató kommunisták pártja növekedett 
fel az ország második legnagyobb 
politikai szervezetévé. És ha Willy 
Brandtnak Nobel-díjjal jutalmazott 
erôfeszítése sikerül, és Nyugat-Né-
metország is átáll a keleti vörös tömb-
höz, a marxizmus legkülönb német 
versenytársának, Adenauer rajnai 
szociális katolicizmusának is le kell 
szerelni. 

Latin-Amerikában pedig, ahol a két-
százhúszmilliót számláló katolikusok 
egy része ma is a középkori spanyol 
katolicizmus fanatizmusában és indó-
néger vallási babonákban él, olyan 
hegyomlás indult meg, amire legjel-
lemzôbb, hogy Cordobában a keresz-
ténydemokrata vezetôk az uruguayi 
választások elôestéjén üdvözlô sür-
gönyt küldtek az Uruguayi Népfront-
nak. A sürgönyben jelentették az új 
kommunista fedôszervnek, hogy imád-
koznak gyôzelméért. Chilében, ami-
kor Fidel Castro ottjárt, papok és apá-
cák ajánlották fel kétkezük munkáját 
a kubai cukornádszürethez, melynek 
sikerétôl függ a tíz év óta válságban 
vergôdô kubai »szocialista építés«. A 
Kreml latin-amerikai helytartója, a 
Marx, Lenin és Mao legbuzgóbb ige-
hirdetôje úgy meggyôzte ôket, hogy a 
habanai érsek és az egyház csak ôve-
le tart, hogy máris indulni akartak 
Kubába rohammunkára, az ottani 
»krisztusi szocializmus« megsegíté-
sére... Nem kell képzelôerô hozzá, ha 
így mennek a dolgok, hogy lelki sze-
meinkkel egész csomó színkatolikus 
dél-amerikai köztársaság címerében 
a jakobinus jelvények mellett a sarló-
kalapácsot lássuk. Ha ez a hegyomlás 
nem áll meg, a világ 614 millió katoli-
kusának nagyobbik fele egy-kettôre 
vörös diktatúrákat fog szolgálni a 
»világbéke«, a »népek szabadsága« és 
a »demokrácia« nevében.

Az itteni békepapok – most láttam 
ôket egy száznegyven tagú gyûlésü-
kön – ingujjra vetkezve gitároznak, 

templomokat szállnak meg, püspöke-
iket pellengérezik ki mint a »nép re-
akciós ellenségeit«. Ókeresztényeknek 
vallják magukat. Közben persze nem 
a drogok, szex-orgiák, istentelenségek 
elfajulása, a fiatalkorú bûnözés és a 
bombamerényletek ellen hirdetnek 
kereszteshadjáratot. Sôt.

Budapesten a három éve ülésezett 
Második Vallásszociológiai Világ-
kongresszus Lenin arcképe és a sarló-
kalapács jelvénye alatt kimondta: az 
öntudatos leninista marxizmusnak 
ma együtt kell mûködnie a »haladó« 
keresztényekkel. Ezek a »haladó« (a 
marxizmussal egyre szorosabban 
együtthaladó) keresztények szaporod-
nak itt is most oszlással. Ôk hirdetik, 
nincs többé szükség passzív mártí-
rumra! Jézus Evangéliumát »aktuali-
zálni« kell. Sôt »aktivizálni«.  –Adjad 
meg a Cézárnak ami Cézáré, és Is-
tennek ami Istené  – evangéliumi pél-
dázatának is csak az elsô része érvé-
nyes most szerintük. A vörös Cézá-
roknak mindent meg kell most adni. 
Az Isten most várhat irgalmával, 
megbocsátásával, míg bomba, fegy-
ver, partizánharc meg nem dönti a 
reakciós kapitalista világrendet...”

Mi itt, a béke, nyugalom, építés 
szigetén alig hisszük a dél-amerikai 
magyar újságíró szavait. De Írország 
példája (ha arra gondolnánk, hogy itt 
ilyesmi nem létezhetik) intô példa az 
ausztrál egyházi hatóságoknak is, hi-
szen tudjuk jól: az IRA fegyvereit a 
vasfüggöny mögötti Csehszlovákia 
szállítja – amerikai dollárért. 

(Ausztráliai Magyarság, 1972 május)

Nem engedünk ötvenhatból
A szabadságharc tizenhatodik év-

fordulóján minden eddiginél komo-
lyabb aggodalom tölt el bennünket 
nemzeti létünk és állami független-
ségünk jövôjét illetôen. Tudjuk jól, 
hogy Jaltában Roosevelt elnök eladott 
minket a bolsevistáknak. Ismeretes, 
hogy Eisenhower, (aki hátráltatta a 
második világháború végén az ameri-
kai elônyomulást, hogy Berlint, Prá-
gát és Budapestet az orosz foglal-
hassa el) becsapta a világot, amikor 
„keresztes hadjárat”-ot hirdetett a 
bolsevizmus ellen, majd amikor gyô-
zött a magyar felkelés, táviratot kül-
dött Titónak, melyben zöldre állította 
a szemafort az orosz támadás részére. 
(Dispatched on November 2. 1956. te-
legram to Tito read: „The Govern-
ment of the United States does not 
look with favor upon governments 

unfriendly to the Soviet Union on the 
borders of the Soviet Union”. – Cong-
ressional Record Aug. 31. 1960. page 
17407.) 

Aggodalmunkat betetôzi Nixon el-
nök moszkvai útja, amelynek során 
megállapodást kötött a bolsevistákkal 
az úgynevezett „Európai Biztonsági 
Értekezlet” támogatására, amit már 
évek óta szorgalmaznak Moszkvából. 
Ez az értekezlet egy nemzetközi szer-
ôdésben akar határozni, amely végle-
gesítené a szovjet uralmát Közép-Eu-
rópa felett. Ha ez a szerzôdés létre-
jön, minden olyan felkelést, mely a 
gyarmati megszállás megváltoztatá-
sára irányul, a szerzôdô felek közösen 
fojtanak el. Ez a szerzôdés, ha létre-
jön, börtönné teszi Európát, végleg el-
törli a nemzeti államokat, és közigaz-
gatási területeket létesít a közép-eu-
rópai országok helyére.

(Ausztráliai Magyarság, 1972 október)

Az európai zsákmány biztonsága
Az „európai biztonság” címszó alatt 

futtatott politikai törekvésekrôl már 
adtunk néhány ismertetést. Közel tíz 
éve gyúrja a sajtó a közvéleményt, 
elsôsorban Európában, hogy a két szó 
úgy tûnjék fel, mint valami megnyug-
tató törekvés Európa békés fejlôdése 
érdekében.

Amikor a sajtókampány elkezdôdött, 
Kína még a „szocialista államok kö-
zösségéhez” tartozott, Amerika és Né-
metország, mint a NATO-szövetség 
két legerôsebb tagja, célpontja volt az 
Európa biztonságáért egyre hadoná-
szóbban aggódó Szovjetunió propa-
gandájának. Azóta nagyot fordult a 
világ, 1972-ben vörös Kína (nyíltan is) 
inkább a kapitalista államok közössé-
gébe tartozik, mint a szocialistákéba, 
Nyugat-Németország az amerikaiak 
támogató jóváhagyásával oroszbarát 
politikát folytat, és Nixon moszkvai 
útja óta az amerikai–orosz barátkozás 
útján oda jutottunk, hogy Amerika 
ígéretet tett az „európai biztonság” 
kiépítésében.

Érdekes lesz ezzel kapcsolatban fi-
gyelni a vasfüggöny mögötti sajtó 
hangszerelését. Eleddig ugyanis úgy 
olvastuk onnét, hogy az európai biz-
tonság az amerikai imperialisták és 
az újjáéledô német militarizmus 
NATO-szövetsége háborús törekvése-
inek megállítására szükséges. Ennek 
megfelelôen Nyugat-Európában az 
„európai biztonság” legkészségesebb 
támogatói a szocialista, szo-ciálde-
mokrata pártok voltak, no meg Fran-

ciaország, amely már korábban le-
szállt a NATO-expresszrôl, amit im-
már betoltak egy félreesô mellékvá-
gányra.

Európa biztonsága ezek után az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió 
gondjai közé tartozik, csakúgy mint 
annak idején Európa felszabadítása. 
Így állván a dolog, semmi kétségünk 
nem lehet az irányban, hogy az e 
hónapra tervezett biztonsági értekez-
leten elinduló tárgyalások végülis tel-
jes sikerre vezetnek, vagyis létrejön 
Európa biztonsága pontosan úgy, 
ahogy Washington és Moszkva akar-
ja.

A második világháború Amerika és 
a Szovjetunió gyôzelmével végzôdött. 
A két gyôztes hatalom Európa köze-
pén egy függôleges vonalat húzott (a 
jelek szerint még a háború befejezése 
elôtt), amely elhatárolta Európa kelet-
rôl, illetve nyugatról jövô megszállá-
sát. Ez a választóvonal 1972-ben még 
fennáll. Közben néhány évtizeden át 
ún. hidegháborús állapot volt a két 
gyôztes hatalom között, de az semmit 
sem változtatott a választóvonalon. A 
vonal mindkét oldalán biztosítottak 
minket, európaiakat arról, hogy meg-
érte az ötven milliós háborús áldoza-
tot az a haladó új életforma, amely 
ebbôl született. Európa reakciós, bû-
nös életformák mocskában fetrengett, 
és csak alapos lecke és hosszas átne-
velés vezetheti a haladás útjára, amit 
a nyugati kapitalizmusban is demok-
ráciának neveznek, a kommunizmus-
ban is demokráciának neveznek. Még 
jó, hogy a két halálos világnézeti el-
lentét nyájas harmóniába borul egy-
be, amikor Európa biztonságáról van 
szó.

Csak mégis – könyörgöm – megkér-
dezett minket valaki, hogy lelkese-
dünk-e az olyan demokráciáért, amely 
a hitleri embertelenséggel indokolja 
védtelen városok foszforbombás és 
atombombás elpusztítását? Olyan de-
mokráciáért, amely Európa közepén 
a 12 éves nemzeti szocializmusért 27 
év után is megszálló katonaságot 
tart? Az olyan demokráciáért, amely 
milliós tömegeket szakít le az ország 
testérôl, és érdekükben még szólni se 
szabad? Amelyben versenyt nô a 
bûnözés és a bürokrácia, amelyben a 
mûvészetbôl zûrzavar válik, a vallás 
és hazafiság gúny tárgya lesz, ahol a 
többség akaratának nincs színtere, de 
a sajtó és a távolbalátó a felbérelt 
utcai tüntetôk szólamaiból gyárt köz-
véleményt? Olyan demokráciáért, 
amelyben az ország egészséges fiait a 
„kommunizmus feltartóztatására” a 
vietnami ôserdôk halálfrontjára küldi 
a köztársasági elnök, ugyanaz az el-
nök, aki a vietnami fegyvereket szál-
lító bolsevista vezetôknél baráti láto-
gatást tesz és önti az ország iparának 
bô termékeit a rabszolgarendszer 
életbentartására, mialatt a hátország-
ban szétzüllik a család, mert az asz-
szonynak is munkába kell járni, hogy 
megéljenek, mert a fokozódó termelé-
kenység többlet hozamát felemésztik 
az új világrend kiépítésének költsé-
gei?

Ilyen demokráciáért sem mi, sem 
Európa népei nem lelkesedhetnek. Eu-
rópa biztonságából minket magyaro-
kat elsôsorban Magyarország,  Tria-
non óta fokozottabban – a magyar 
nemzet biztonsága érdekel. 

 Ami a magyar nép biztonságát ille-
ti, az olyan európai légkört kíván, 
amelyben nem szolgálja többé min-
den helyzet, szándék és cselekedet a 
szláv terjeszkedés érdekeit. Egysze-
rûen csak ez!
(Ausztráliai Magyarság, 1972 november)

Ilyen a világ! (5) 
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Kedves Olvasóim!
Négy korábbi írásomból kivonatol-

tam a mai helyzetre is utaló részeket. 
Ezek felidézésével kívánok rámutat-
ni az Európát letaroló, folyamatosan 
kifosztó két nagyhatalom valódi szán-
dékára, ami a 60-as, 70-es években 
már a nyílt politikában is megmutat-
kozott együttmûködésükben. Felhasz-
nálták a Szent Koronát, bomlasztot-
ták a katolikus egyházat, elôkészítet-
ték Európa fölötti hatalmuk véglege-
sítését olyan szerzôdéssel, ami min-
den európai államra kötelezô érvé-
nyû lett.

A hetvenes években  kialakulóban volt 
egy amerikai–szovjet alkotta eurázsiai 

„szocialista birodalom” terve, ami  a két 
nagyhatalomra alapozandó világhatalom  
alapjául szolgál.  Akkor ennek még semmi 
nem állt útjában. Ezt lemérte a Vatikán is, 
és a puszta megmaradásáért, valamilyen 
túlélés reményében, hozzá igazodott. 

A jelentôs változásokkal teli korszak leg-
fontosabb kialakító személyeként a német-
országi származású zsidó Kissinger vitte 
érvényre a Rockefeller-ház tényleges ha-
talmát a Fehér Ház felett. A Watergate 
botrány nyomában Nixon elnök bizalmi 
embereit kitakarította, helyükre az Eastern 
Liberal Establishment, vagyis a pénzhata-
lom emberei nyomultak. Azóta mindkét 
párt azonos (liberalista) irányt tart.        

Csapó Endre



Július 26. Egy hétre rá, hogy Syd-
neyben, Lyndall Földváry és Murray 
Khouri esküvŒjén megünnepeltük 85. 
születésnapomat, visszatérve Ma-
gyarországra, Szentendrén ismét sor 
került ennek családi körben való 
megünneplésére: lányom, vŒm, két 
unokám, nászasszonyom, húgom, fe-
leségem és unokahuga családja: leá-
nya, veje, és unokája társaságában. 
Sajnos húgom családja: fia, menye és 
négy unokája nem tudtak jelen lenni, 
mert az Egyesült Államokba mentek 
vakációra. Egy csereház program 

folytán egy amerikai család Budapes-
ten nyaralt, míg Œk Amerika nyugati 
felén egy szép nagy tópari házban. 
Unokaöcsém és családja az eredeti-
leg tervezett július 19-i születésnapo-
mon részt kívántak venni, de az egy 
héttel késŒbbin már nem tudtak. 
Lélekben velünk voltak és Villányból 

hozott borok, köztük egy üveg 1985-
ös „vintage” borral rájuk is emlékez-
tünk. A felköszöntŒ „Serkenj fel ke-
gyes nép…” címû népdal eléneklése 
és a tüzijátékszerûen lángoló torta és 
a sok ajándék igencsak emékezetessé 
tette számomra a 85. születésnapo-
mat.

Hozzájött ehhez még egy élmény-
dús esemény – vŒm, Tamás, közben-
járása révén, aki vezérigazgatója a 
Nemzetközi Vadvédelmi és Vadászati 
Tanács Budakeszin lévŒ központi iro-
dájának (lásd felvétel) –, lehetŒségem 
nyilt a budakeszi környéki termŒföl-
dek vadkárvédelmi feladatát ellátó 
egyik profi vadászával, Tónival, aki 
jól ismeri a területet és annak vadál-
lományát, két kora esti vadászatot 
véghezvinni, s ennek eredményeként 
egy szép öt éves Œzbakot puskavégre 
keríteni. Ez annyiból volt lényeges 
számomra, mert sydneyi vadásztár-

saimmal a megszokott júliusi Beredin 
környéki egyhetes vadásztáborunkon 
idén nem tudtam résztvenni, s velük 
együtt ünnepelni születésnapomat. 
Miután az interneten fényképeket 
küldtek számomra az idei vadász-
táborról, én is küldhettem nekik 
felvételt magyarországi vadász-élmé-
nyemrŒl (csatolva).

Persze, napjaim legtöbb részét kap-
csolatok megtartására és ellátására 
fordítottam. Ezek közül az alábbiak-
ban ismertetett találkozókat, beszél-
getéseket említhetem:

• Osvát Szabolcs, canberai nagykö-
vetségünk volt tanácsosával, aki je-
lenleg az ENSZ bécsi fegyverkezési 
ügyeket felügyelŒ és ellenŒrzŒ irodá-
jának elemzŒje, és feleségével Krisz-
tával, aki konzuli teendŒket látott el 
annak idején Ausztráliában. Kriszta 
most új feladatok ellátására utazik – 
leányával a 14 éves Fannival, aki 
igencsak megnŒtt az elmúlt öt év so-
rán mióta nem láttam –, a washingto-
ni nagykövetségre, ahol Œ fogja koor-
dinálni a KCSP és egyéb más pro-
gramok Amerikába küldött ösztöndí-
jasainak tevékenységét. 

• Nagy Bálint volt sydneyi fŒkon-
zullal, akinek új feleségét Klárát 
most nevezték ki a buenos airesi 
nagykövetség elsŒ beosztottjának. 
Bálint is vele utazik, hiszen van két 
kisfiuk, és hasznára is válhat évtize-
des dél-amerikai konzuli tapasztala-
tokkal. 

• Jeszenszky Géza volt külügymi-
niszterrel, washingtoni és oslói nagy-
követtel, aki nem rég vonult nyuga-
lomba és azóta dolgozik az elmúlt 25 
év során folytatott diplomáciai tevé-
kenységét bemutató és megörökítŒ 
könyve kézíratán. Hosszasan elbe-
szélgettünk lakásán, hiszen sok föl-
említendŒ esemény jutott eszünkbe, 
és legújabb tevékenysége is szóba 
jött, ugyanis a Heti Válasznak ír het-
ente külpolitikai összefoglalót. ElsŒ 
cikkében az Irakkal szemben felol-
dott nemzetközi szankciókat, az új 
megállapodás részleteit és várható 
hatását taglalta. 

• Tófalvi Zoltán erdélyi közíróval, 
aki feleségével együtt látogatott meg 
minket Szentendrén, és elhatározása 
szerint rólam szeretne írni és pub-
likálni, az én évtizedeken át kifejtett 
ausztráliai nemzetpolitikai tevékeny-
ségemet kívánja feldolgozni és könyv 
alakban megjelentetni.

• Dr. Koncz Gáborral, aki még az 
Antall-kormány által létrehozott, és 
több mint 20 éven át a Szentháromság 
téri objektumban mûködŒ Magyar 
Kultúra Alapítványnak volt igazgató-
ja. 2012-ig végezte az alapítvány sta-
tutumában kitûzött feladatokat finan-
szírozó, önellátó tevékenységet. Ez 
föként az elhatárolt területeken élŒ 
Œshonos magyar közösségek kulturá-
lis tevékenységét, talponmaradását 
és lapjai megjelenésének támogatását 
jelentette. Itt találkoztam elŒszŒr, 
még a 90-es években, a dévai Csaba 
testvérrel, és adtam át neki a NSW-i 
Magyar Szövetség támogatását az 
általa indított gyerekotthon számára. 
Dr. Koncz Gábor többször járt Syd-
neyben, támogatva a megmaradásun-
kat elŒsegítŒ Identitás Konferenciá-
inkat. Jelenleg Sárospatakon a Refor-
mátus Teológián fejt ki elŒadások tar-
tásával tevékenységet.

• Találkoztam és megbeszélést foly-
tattam Puskás-Vajda Zsuzsannával, 
aki a Bethlen Gábor AlapkezelŒ Zrt. 
vezérigazgatójának, Dr Lélfai Kop-
pánynak megbízó levele értelmében 
a Szentháromság téren mûködŒ Ma-
gyarság Háza intézményén belül 
megvalósuló magyar emigrációs és 
diaszpóra kiállítás szakmai tartalmá-
nak létrehozásához kutatásokat, illet-
ve anyaggyûjtést végez. Ez a kiállítás 
jövŒ év 1916. június 4-én nyílik meg 
és a hozzá való kiállítási anyagot ez 
év októberéig kellene Magyarország-
ra juttatni. Kértem egy részletes írás-
beli tájékoztatást, rezümét, milyen 
anyagra lenne szükségük, hogy ezt az 
általuk megadott kritériumok  szerint 
tudjuk meghirdetni az itteni elek-
trónikus és nyomtatott médiában. 
Vállaltam néhány olyan anyag meg-
küldését, amit pontosítottunk a meg-
beszélésen: 

1. Az ausztráliai magyar sajtó meg-
teremtésének és mûködésének törté-
netét.

2. Az ausztráliai magyarság meg-
maradását szolgáló Identitás Konfe-
renciákról szóló beszámolók elküldé-
sét.

3. A magyar kultúrának és hagyo-
mányoknak NSW állam területén élŒ 
lakosság körében történt ismerteté-
sét. 

4. A NSW-i Magyar Szövetség által 
rendezett Magyar Találkozók beszá-

molóinak megküldését.
EbbŒl kitûnik, hogy nagyjából mi-

lyen anyagra számítanak.
• Meglátogattuk elŒzetes bejelentés-

sel Petrás Máriát és Döbrentei  

Kornélt pomázi címükön, ahonnan 
Mária elkalauzolt minket a pilisi 
hegyekben lévŒ mûtermébe és ottho-
nukba. Ôk idén, megnyerve egy ala-
pítvány támogatását, márciusban jár-
tak ausztráliai turnén, bemutatva 
Mária gyönyörû kerámiáit és Kornél 

szebbnél-szebb verseit, írásait, s ak-
kor igéretet tettem  meglátogatásuk-
ra. Gyönyörû helyen laknak, de veze-
tŒ nélkül nehéz megtalálni. Nagy sze-
retetettel és nagy traktával fogadtak 
minket. Távozásunkkor sok szép ke-
rámiatárgyat vásároltunk, mert ve-
lünk volt Ilona lányunk, férje és 
Marci unokánk, de Olga lányunk is, 

Kardos Béla magyarországi beszámolója (10)
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Születésnapomon résztvevő családtagokkal

Húgommal a születésnapi 
tortákkal

A kapott ajándékok (a villányi borokon kívül)

aki a napokban érkezett meg Ausztrá-
liából, hogy részt vegyen húga szüle-
tésnapján, akivel már évek óta nem 
találkozott.

Meg kell még említsem, mert kö-

szönettel tartozom Dr. Szûcs Vik-
tornak, aki édesanyám húgának, 
Magdus nénémnek, unokája. Édes-
anyja Györgyi, aki már sajnos nem 
él, az én unokahúgom volt. Viktor 
felajánlotta nekem a belvárosban 
lévŒ Alkotmány úti jól menŒ ügyvédi 

irodájának, ahol vagy nyolcan dol-
goznak, infrastrukturája használatát, 
amíg Budapesten tartózkom. Ennek 
nagy hasznát vettem, különösen az 
utolsó hetekben, mert kaptam egy 
íróasztalt, ahonnan internetes kapcso-
lataim tudtam végezni, másolatokat 
készíthettem és látogatókat fogadhat-
tam.  

A Nemzetközi Vadvédelmi és Vadászati Tanács
központi irodája Budakeszin, ahol vőm, Tomi a CEO

Az elejtett őzbakkal Budakeszin, 
a vadkárt elhárító területen



A 21. század közösségi média által ve-
zérelt világában az extrém és egyedi 
gondolatokra, fényképekre kattinta-
nak a legtöbben. Sokan mindent meg-
tesznek azért, hogy a figyelmet -– még 
ha néhány percre is, de -– magukra 
irányítsák. A lájkokban megmutatkozó 
eredmény érdekében vannak, akik a 
végsôkig elmennek, ahol elég egy 
rossz mozdulat, és az utolsó fényké-
püket készítették el.

Az orosz rendôrség az ország lakos-
ságát egy új típusú veszélyre figyel-
mezteti, ez a szelfizés okozta halál -– 
olvasható a CNN-en. Az ország 
rendfenntartó erôi az utóbbi idôkben 
tapasztalható tendencia miatt arra 
hívták fel a figyelmet, hogy a polgárok 
lehetôleg biztonságos módon készítse-
nek magukról fényképet. Az idei év-
ben több mint tíz halálesetet és körül-

belül száz balesetet is regisztráltak 
amiatt, hogy egyesek életveszélyes 
pózokban készítettek magukról fotót. 
„Egy igazán jó szelfi az életedbe kerül-
het” –- áll a belügyi tárca által nemrég 
kiadott prospektusban, melyet a ren-
dôrség a nagyközönség és a tanulók 
körében terjeszt majd. A rövid, két-
oldalas dokumentum, amely akár a 
„Hogyan ne halj meg szelfizés köz-
ben?” címet is viselhetné, a jól ismert 
útjelzô táblák formájában figyelmez-
tet. Az ábrákon látható és elsôre igen 
érdekesnek tûnô képek azonban való-
di, megtörtént eseményeken alapul-
nak.

A képek között találunk olyat, mely 
arra figyelmeztet, hogy ne készítsünk 
magunkról képet, miközben fegyvert 
is fogunk a kezünkben. Nem elôzmény 
nélküli a tanács, hiszen egy huszonegy 

éves moszkvai fiatal korábban lelôtte 
magát szelfizés közben, s olyan eset is 
volt, amikor valakit a vonat ütött el, 
miközben a vasúti pályán próbálta fo-
tózni magát.

Az orosz belügyi minisztérium mun-
katársa, Jelena Alekszejeva a pros-
pektus megjelenésekor közölte: „A 
modern világ elônyei mellett új veszé-
lyek is megjelentek.” Mint mondta 
szeretnék felhívni az állampolgárok 
figyelmét, hogy a szociális hálón ér-
tékmérônek tekintett kedvelések haj-
hászása –- és így a minél extrémebb 
fotó készítése –-- akár halálhoz is ve-
zethet. Hozzátette, hogy a rengeteg 
tragikus eseménnyel végzôdô szelfi 
ellenére még mindig sok izgalmat és 
veszélyt keresô ember van, aki egy 
kép miatt kockára teszi életét.

De ne higgyük azt, hogy a probléma 
csak Oroszországban ütötte fel a fejét. 
Összeszedtünk néhány elképesztô ese-
tet:

 • Egy andalúziai fiatal barátaival 
csak azért mászott fel egy álló vonat 
tetejére, hogy fényképet készítsenek 
–- írta a The Local. A huszonegy éves 
férfi véletlenül hozzáért a feje felett 
futó magasfeszültségû, 35 000 voltos 
kábelhez, és azonnal életét vesztette. 
Barátai túlélték a megrázó esetet.

 • Egy 17 éves orosz lány, Kszenyija 
Ignatyeva röviddel a tizennyolcadik 
születésnapja elôtt mászott fel egy 
szentpétervári vasúti átjáró tetejére, 
hogy szelfit készítsen magáról. Az 
extrém fotózási kísérlet azonban 
végzetesnek bizonyult –- írta a Mirror 
–--, a fiatal lány több mint kilenc méter 
magasságból leesett, a zuhanás közben 
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Jönnek az egyiptomi 
bevándorlók?

Nehéz elképzelni, hogy alig 2-3 év 
múlva úgy fogjuk minôsíteni a beván-
dorlás szempontjából a 2015 évet mint 
a „régi szép idôket”, ugyanis rövidesen 
egy új nagy bevándorló tömeg fog Eu-
rópa-erôd kapuin dörömbölni.

A 88 milliós Egyiptom Afrika harma-
dik legnépessebb országa. A napoleoni 
háborúk idején még csak közel három 
millió egyiptomi élt hazájában. Kül-
földön, fôleg Szaudi Arábiában és az 
olaj gazdag arab államokban 3 millió 
egyiptomi vendégmunkás dolgozik. A 
Világbank statisztikája szerint ezek 
tavaly 21 milliárd dollárt küldtek haza. 
A nagyjából sivatagos és túlnépesedett 
Egyiptom gazdaságának fennmaradá-
sát az USA és Szaudi Arábia támoga-

tása teszi lehetôvé. De ahogy erre 
Ambrose Evans-Richard publicista 
a londoni The Telegraph-ban rámutat, 
Szaudi Arábia nagyon súlyos gondok 
és kihívások elôtt áll.

A múltban amikor az kôolaj ára túl 
mélyre esett Szaudi Arábia lezárta 
olaj csapjainak egy részét és ezzel 
helyreállt az olaj árfolyama. De az el-
múlt 2 évben az arab királyság éppen 
az ellenkezôjét tette. A számítás az 
volt, hogy a túltermelésbôl eredô olcsó 
olaj ár kiüti a magassabb költségû 
versenytársakat, és térdre kényszeríti 
a fôleg amerikai pala olaj ipart is. Ez-
zel felborult a Petroleum Exportáló 
Országok (OPEC) szolidarítása, ugyan-
akkor az amerikai pala olaj elôállítá-
si költségei bár nagyobbak mint a sza-
udi olajmezôké, de azért versenyké-
pes.

A szaudi állam költségvetés bevételé-
nek 90%-a az olaj kivitelébôl szárma-
zik, más forrás nincs. A szaudi állam-
polgárok nem fizetnek semmiféle jö-
vedelem adót, egy liter benzin ára 12 
cent, a villany ára 1.3 cent per kilo-
wattóra. A külföldi baráti államok se-
gítségére és a rezsim belföldi helyze-
tének megerôsítésére fordított pénz-
összegek az „Arab tavasz” óta ugrás-
szerûen emelkedtek. Az IMF felméré-
se szerint az államháztartás hiánya 
idén eléri a GDP 20%-t, és ahhoz, hogy 
a költségvetés egyensúlyba kerüljön 
az olaj árának 106 US dollárra kell 
felkúsznia. Ezzel szemben a 2020 évre 
lekötött olaj ár szerzôdés mindössze 
62 dollár!

Ahogy erre Evans-Prichard rámutat 
a szaudi devíza tartalékok rohamos 
fogyása miatt az arab királyság nem 
tudja majd továbbra is a víz felett 
tartani Egyiptomot. Ehhez járul majd 

az, hogy sok egyiptomi vendégmun-
kást, szobalányt, utcaseprôt stb majd 
haza küldik oda, ahol a lakosság 35-40 
%-a kettô dollárnál kevesebbet keres 
naponta és csak 2-3 % mondható gaz-
dagnak.

A rövidesen eljövendô egyiptomi 
gazdasági válság miatt lehet számítani 
növekvô tömeges népvándorlásra 
Európa irányában. A jobb életre vágyó 
emberek milliói elôször majd kérnek, 
majd követelnek támogatást, munkát 
és befogadást. A magyar-szerb hatá-
ron most épülô mûszaki határzárat a 
bevándorlók egy helyen megrongálták. 
A Magyar Nemzet jelenti, hogy a FI-
DESZ parlamenti képviselôcsoportja 
szerint azokat akik ezt elkövették pél-
dásan meg kell büntetni mert „nem 
elég, hogy az illegális bevándorlók tör-
vénytelenül lépik át az ország határát, 
de ráadásul még a magyar állam tulaj-
donában is kárt tesznek”. A FIDESZ 
frakció ezért szeptemberben sürgôs-
ségi eljárás keretén belül törvényja-
vaslatot fog benyújtani azért, hogy 
bûncselekménynek nyilvánuljon a ha-
tárzár megrongálása, amely akár bör-
tönbüntetést is vonhat maga után.

Ezzel szemben a Magyar Liberális 
Párt szerint az illegális határátlépôk 
nem bûnözôk. A liberálisok elítélték a 
kormány menekülteket és a Büntetô 
Törvénykönyvet érintô módosítási 
tervét, és amennyiben a kormány 
benyújtja azokat a Parlamentben a li-
berálisok azonnal az uniós jogi fóru-
mokhoz fordulnak.

A mi „haladó” liberális testvéreinkre 
mindig számíthatunk, hogy külföldön 
feljelentik az országot.

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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megpróbált megkapaszkodni valami-
ben, de csak egy 1500 voltos kábelt ért 
el. Az áramütés következtében azonnal 
életét vesztette.

 • Egy Portugáliában élô lengyel pár 

két fia szeme láttára vesztette életét -

– írta meg korábban a Daily Mail. A 

szülôk –-- akiknek nevét nem hozták 

nyilvánosságra –- Cabo da Raca festôi 

partvonalánál akartak magukról fény-

képet készíteni. Az apa és az anya át-

mászott a biztonsági kerítésen, meg-

botlottak egy szikla szélében, és az 

Atlanti-óceánba zuhantak. Az öt- és 

hatéves fiuk saját szemükkel látták 

szüleik halálát, de szerencsére sértet-

lenül megúszták az esetet.

 • Egy amerikai hölgy, Courtney San-

ford az autópályán vesztette életét 

másodpercekkel azután, hogy feltöltött 

egy fényképet a Facebookra azzal a 

címmel, hogy mennyire szereti Phar-

rell Williams Happy címû számát 

hallgatni –-- írta meg az Independent. 

A felvétel elkészülése után az amerikai 

rendôrség már csak arról kapott érte-

sítést, hogy Sanford autója karambo-

lozott. A hölgy a helyszínen életét 

vesztette.

* * *
Az ENSZ szerint a jelenlegi 7,3 milli-

árdról 2050-re 9,7 milliárdra emelked-

het a föld lakosainak száma, és ez a 

szám 2100-ra elérheti a 11,2 milli-

árdot.

A legnagyobb népességnövekedés a 

fejlôdô térségekben, különösen az af-

rikai kontinensen várható. A gyorsan 

gyarapodó Nigéria 2050-re megfoszt-

hatja az Egyesült Államokat a világ 

harmadik legnépesebb országa címtôl, 

az afrikai ország népessége várhatóan 

400 millió lesz. Az Egyesült Államok 

lakosságra a jelenlegi 322 millióról 389 

millióra fog bôvülni.

A század közepére hat állam népessé-

ge fogja meghaladni a 300 milliót: In-

dia, Kína, Nigéria és az Egyesült Álla-

mok mellett Pakisztán és Indonézia. 

* * *
Gheorghe Funar, aki 1992–2004 

közt volt Kolozsvár hírhedten magyar-

ellenes, a fôtéri kukákat is román 

nemzeti színre festetô polgármestere 

egy 32 oldalas brosúrában ismerteti 

Jézus dák származásával kapcsolatos 

elméletét.

Jézus dák volt, és a mai Románia te-

rületén született --– állítja a Nemzet-

közi Dákológiai Kongresszusra írt 

brosúrájában Gheorghe Funar, Ko-

lozsvár egykori polgármestere -– ol-

vasható a mandiner.hu oldalán. Sze-

rinte a Jézus származásával kapcso 

latos igazságot a Vatikán alagsoraiban 

rejtegetik.

Funar szerint egyébként az egész 

emberi civilizáció román termék.

Gheorghe Funar egy 32 oldalas bro-

súrában ismerteti a Jézus dák szár-

mazásával kapcsolatos elméletét. A 

Biblia és különbözô román szerzôk 

több mint harminc kötetének tanulmá-

nyozása alapján Funar arra a követ-

keztetésre jut, hogy Isten fia a jelen-

legi Románia területén született.

Véleménye szerint a Jézus szárma-

zására vonatkozó igazságot -– amely 

nem más, mint a géta–dák nép törté-

nelmének egyik fejezete -–, a Vatikán 

alagsoraiban rejtegetik a keresztény 

egyház vezetôi.

„Kétezer év után, a Géta–Dák Nép és 

az Emberiség Igazi Történelmét meg-

hamisító emberek megpróbálják titok-

ban tartani Isten Fiának Igazi Élet-

rajzát is. Azt remélték, hogy az Igazság 

soha nem derül ki. Az Elsôdleges Nép, 

a Géta–Dák Nép Igazi Történelme, 

Igazi egyistenhitû Vallása és Isten Fiá-

nak Igazi Életrajza nem rejtegethetô 

és hamisítható a végtelenségig” -– írja 

könyvében Funar, aki újabban szinte 

minden szót nagybetûvel ír.

Gheorghe Funar egyébként rendsze-

resen ír rövidebb elemzéseket, ame-

lyekben arról értekezik, hogy az em-

beri civilizáció a jelenlegi Románia 

területén alakult ki, az emberi kultúra 

alapja pedig az Elsôdleges Nép, vagyis 

a dákok.

* * *
Magyarkanizsán, a magyar–szerb ha-

tár menti községben május óta okoz 

komolyabb problémákat az egyre nö-

vekvô menekültáradat. Két éve még 

nagy port kavart a hír a médiában, 

hogy egy éjjel hatvan határsértôt fog-

tak a szerb és a magyar határôrök, ám 

ma ez a szám már nevetségesen ala-

csonynak tûnik.

Magyarkanizsára ugyanis jelenleg 

naponta körülbelül 1500 menekült 

érkezik, és már nem titokban, a kör-

nyezô falvak gyümölcsöseiben és bú-

zamezôiben meghúzódva közelítik 

meg a települést, hanem egyenesen a 

szerb fôvárosból, Belgrádból érkezô 

külön buszjáratok és taxik szállítják 

ôket a Tisza-parti településre. Innen 

aztán a zöldhatár tövében fekvô Hor-

gos és Martonos irányába zarándo-

kolnak. A martonosi helyi közösség 

elnöke meg is jegyezte, naponta több 

menekült halad át a falun, mint ahány 

lakosa van.

Magyarkanizsa központjában és a 

buszállomás környékén mindennapos 

látvánnyá vált a felvert sátrak sora, a 

padokon és a fák ágain száradó ruha-

nemû és lábbeli. A város vezetôsége 

tiltakozik az ellen, hogy menekülttábort 

létesítsenek a város területén, a mene-

kültek jelenléte azonban folyamatos 

kiadást jelent, a közterek takarítását 

végzô közvállalat fizikailag sem gyôzi 

a mindennapos szemétszedést és fer-

tôtlenítést. A lakosság véleménye is 

egyre inkább megoszlik a menekültek-

kel kapcsolatban.

Vannak, akik azt kifogásolják, hogy 

nem nyújtanak kellô segítséget a me-

nekülteknek, míg mások szigorúbb 

fellépést várnának el. Ami közös, hogy 

mindkét álláspont az önkormányzatot 

és a rendôrséget okolja, az önkormány-

zat pedig teljes egészében az állami 

szervekre hárítja a felelôsséget, nem 

is ok nélkül. Ugyanis a város eddig 

csupán ivóvizet, élelmiszert és tisztál-

kodási szereket tartalmazó több ton-

nás szállítmányt kapott a vajdasági 

kormánytól, a beígért anyagi segítség 

azonban sem a tartományi, sem az 

állami szintekrôl nem érkezett eddig.

Egy héttel ezelôtt a magyarkanizsai 

rendôrség udvarában üzembe helyez-

ték azt a négy egymáshoz kapcsolódó, 

zuhanyzóval, mosdóval, toalettel és 

ágyakkal felszerelt lakókonténert, 

amelyekben a határon elfogott, és 

Szerbiába visszatoloncolt illegális ha-

tárátlépôket helyezik el. Ezenkívül a 

városban a megszûnt alapfokú bíróság 

épületében pedig orvosi ellátást bizto-

sítanak a számukra. Akkor Alek-
szandar Vulin foglalkoztatási és szo-

ciálpolitikai miniszter az újságíróknak 

azt mondta, Szerbia biztosítja az alap-

vetô humanitárius feltételeket ezek-

nek az embereknek, ivóvizet, élelmi-

szert és gyógyszereket is.

A közterek problémáját néhány kon-

téner azonban nem oldja meg, ezért 

már folynak az egyeztetések, hogy a 

város egyik részén megfelelô infra-

struktúra kihelyezésével elkülönítsék 

a menekülteket, s ezáltal tehermen-

tesítsék a parkokat.

Mindeközben a taxisok és magánsze-

mélyek egyaránt kihasználják az al-

kalmat, és a menekültek fuvarozásával 

naponta akár több ezer eurót zsebelnek 

be. A híresztelések szerint személyen-

ként 50 eurót kell fizetni az úti kala-

uzoknak, akik a magyar határig viszik 

vagy vezetik a menekülteket.

Korábban szinte egyáltalán nem is 

érkezett jelentés arról, hogy a mene-

kültek jelenléte incidenst okozott vol-

na, ám az elmúlt néhány hétben rablás, 

késelés, sôt, gyilkosság is történt. 

A gyilkosság pedig a Magyarkanizsá-

tól alig 25 kilométerre fekvô Király-

halmán történt, ahol egy afgán férfi 

leszúrta egyik társát. A falvakban nem 

ritka, hogy a menekültek útközben 

megrongálják a gyümölcsösöket, ága-

kat törnek le, vagy egyszerûen az 

áthaladó több száz ember megeszi a 

termést.

* * *
A Spektrum új sorozata, A világ 

legjobb étrendjei az ott élô emberek 

étkezési szokásai alapján rangsorolja 

az országokat. Japán és két dél-európai 

ország a legjobbak között van, miköz-

ben Kuvait és Mexikó lakói roppant 

egészségtelenül étkeznek.

A világ étrendjei közül ötvenet ismer-

hetünk meg, a mûsorvezetôk pedig 

dietetikus szakértôk segítségével 

rangsorolják azokat. Kíváncsi, mely 

országokban étkeznek a legegészségte-

lenebbül a sorozatban bemutatottak 

közül? Megmondjuk:

 • Marshall-szigetek -– Itt él Földünk 

egyik legelhízottabb népe. Rengeteg 

konzervételt fogyasztanak, a húsok 

közül pedig elôszeretettel eszik a puly-

kafart, amelynek 73 százaléka zsír.

 • Oroszország --– A nagy mértékû 

alkoholfogyasztás miatt itt a legtöbb a 

májrákos megbetegedések száma. Az 

orosz férfiak negyede 55 éves kora 

elôtt meghal.

  • Kuvait és Katar -– Az itt élôk az új 

világ szindrómában szenvednek, a hir-

telen jött jólétben rászoktak a gyorsé-

telekre, ami az ülô életmóddal páro-

sulva még ártalmasabb.

 • Mexikó --– A mexikóiak imádnak 

csipegetni és szénsavas üdítôt inni, 

háromból egy fô túlsúlyos náluk.

 • Egyesült Államok -– A gyorsételek 

és a kukoricaszirup hazája.

A legegészségesebb országok között 

van Japán, Olaszország és Görögor-

szág, de a legjobb ötbe egy vallási cso-

port is befért --- az adventisták ugyanis 

nem fogyasztanak elôre gyártott ételt 

és alkoholt, viszont annál több Omega 

3 olajban gazdag ételt esznek, a világ-

átlagnál tíz évvel tovább is élnek. 

Hogy melyik ország lakói étkeznek a 

legegészségesebben, azt nem árulta el 

elôre a Spektrum, majd a sorozatból 

kiderül.
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Amerika rettegett a 
magyar rendszerváltástól
Évtizedes aprólékos munkával, több 

mint ezer, többségében amerikai le-
véltári forrás felhasználásával készült 
el Borhi László mítoszrombolásra is 
kifejezetten alkalmas könyve, a Nagy-
hatalmi érdekek hálójában: Az Egye-
sült Államok és Magyarország kapcso-
lata a második világháborútól a 
rendszerváltásig címû könyve. A kötet 
hiteles és elsô kézbôl szerzett infor-
mációkból felépítve zúzza porrá a köz-
kedvelt legendákat Magyarország há-
nyattatott évtizedeirôl.

Arra a kötetet bemutató Gyarmati 
György, az Állambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltárának fôigazgató-
ja is rávilágított, hogy Magyarország 
méretébôl fakadóan valóban ki volt 
téve a nagyhatalmak kénye-kedvének, 
és ahogy a birodalmi központ és pro-
vincia viszonya tetten érhetô a szov-
jet–magyar, úgy késôbb az amerikai–
magyar viszonylatban is. Mindeközben 
az 1943–44 után következô négy évti-
zedben szinte alig volt bármi ráhatá-
sunk ezen kapcsolatok alakítására, 
azokat a szovjet–amerikai viszony ha-
tározta meg.

Az eseményen elhangzott: az USA 
preferenciái évtizedrôl évtizedre vál-
toztak: az ötvenes években Lengyelor-
szág, a hatvanas években Románia, a 
hetvenes évektôl pedig Magyarország 
volt a „kedvenc” Kelet-Európában, a 
nyolcvanas évek közepére már egyér-
telmûen: nyugati konzulátusok és ke-
reskedelmi központok nyíltak, és a 
keleti embargót megkerülve technoló-

giát is kaphattunk Amerikától. Lehet, 
hogy éppen az ország „kísérleti labora-
tóriumi” mérete miatt engedte Moszk-
va az ilyen próbálkozásokat.
Más szabadságán vett stabilitás
Mint Borhi, az Indianai Egyetem 

professzora elmondta, már a Kállay-
kormány háborúból való, 1943–44-es 
kiugrási kísérlete sem volt más, mint a 
nyugatiak elterelô hadmûvelete, 
amely kiprovokálta a német megszál-
lást, így százezernyi katona elvonását 
a frontról –-- velünk akkor sem számol-
tak, hiába volt a magyar kormány 
szándéka ôszinte (Kállay rettegett at-
tól, hogy a vereség esetén újra a Tria-
non utáni határok mögé szorulunk, a 
németeket ráadásul nagyon utálta).
Roosevelt a következô háborúk elke-

rülése végett odaengedte Kelet-Euró-
pát Moszkvának, ezzel megadva Sztá-
linnak azt, amit Hitler nem tudott –- az 
amerikaiak egyébként, ha más nemze-
tek szuverenitása és a stabilitás között 
kellett dönteni, mindig az elôbbi javára 
döntöttek az utóbbi rovására. Valamit 
kezdeniük kellett ezzel a német–orosz 
köztes Európával, ez volt a britek szán-
déka is az 1938-as müncheni egyez-
mény során, amikor Csehszlovákia 
feldarabolása mellett döntöttek.
Nem ’45-ben kerültünk kalapács 

alá
Az a Jalta-legenda viszont, miszerint 

1945-ben adták el Kelet-Európát a 

Szovjetuniónak, ebben a formában 
nem volt igaz, addig csak ad hoc aka-
ratérvényesítés folyt Moszkva részé-
rôl.

Egészen 1956-ig kellett várni, hogy 
világossá váljon ez a felosztás. Ameri-
ka szempontjából mindig elsôdleges 
volt a biztonság és a stabilitás, miután 
1956 kapcsán rájött, hogy a régiót nem 
fogja tudni fellazítással elszakítani és 
feladta a „felszabadítás” doktrínáját. 
Sôt az 1960–70-es évektôl Washington 
egyre inkább úgy gondolta, jobb is, ha 
Moszkva gyeplôn tartja Kelet-Euró-
pát, mert különben a két világháború 
közötti adok-kapok tér vissza a német–
orosz köztes térség népeinek marako-
dása miatt.

1956 kapcsán még egy közkedvelt 
mítoszt zúzott szét Borhi: mint elhang-
zott, a magyar forradalommal össze-
függésben említés sem esett semmifé-
le nyugati katonai beavatkozásról, 
mivel hazánk méretébôl fakadóan 
nem tudott volna ellenállást kifejteni; 
de még a harmincmilliós Lengyelor-
szág esetén is azzal zárták le a felve-
tést, hogy nagyhatalmak közötti hábo-
rút, ergo teljes pusztulást okozna, 
ezért az ötlet elvetendô. Nagy Imrét is 
totálisan félreértették, ahogy az a do-
kumentumokból kiderült: egyértelmû-
en elutasították, még a nagyköveti ak-
kreditációt is a kormány bukásáig 
halogatták.

Borhi mindezt az MNO-nak még kie-
gészítette néhány igen komoly adalék-
kal: cáfolta azt a legendát, hogy Fran-
cisco Franco spanyol jobboldali 
diktátor százezernyi önkéntest akart 
volna küldeni a forradalmárok megse-
gítésére –-- valójában csak fegyvert 
küldött volna amerikai repülôkön, ez-
zel pedig csak a harc húzódott volna el 
és még többen meghalnak. Végül az 
osztrákok nem engedték át a légterü-
kön a gépeket, mert rettegtek attól, 
hogy az alig egy éve kivonult szovjetek 
visszatérnek.
Atomot a szovjetekre
Az igaz, hogy a CIA kiképzett kelet-

európai emigránsokat, de ezeket az 
embereket végül sosem vetették be. 
Washington ugyanis tudta, hogy az 
oroszok a világháborúig is elmennek 
Magyarország megtartásáért, hiszen 
ha Magyarország elveszik, az egész 
tömb felbomlik, és több helyütt nem 
biztos, hogy kiállta volna a próbát a 
friss Varsói Szerzôdés. A világháború 
pedig akár az orosz nukleáris arzenál 
bevetését is jelenthette volna. Bár a 
CIA igazgatóhelyettesének volt egy 
„elvadult” javaslata –-- ahogy Borhi 
portálunknak fogalmazott –-- arról, 
hogy atombombát dobjanak az orosz 
utánpótlási vonalakra, de Eisenhower 
elnök azt mondta a magyarokra utalva, 
hogy „nem akarhatjuk megölni azokat, 
akiket meg akarunk menteni”. Borhi 
szerint a be nem avatkozással nagyon 
jó döntést hoztak, hiszen máskülönben 
Magyarország területén vívták volna 
meg a harmadik világháborút.

Borhi azt is elmondta nekünk, hogy a 
szovjet csapatok kivonásának ötlete 
még az 1955-ös osztrák államszerzôdés 
idején felmerült Genfben, de az oro-
szok kerek perec megmondták, hogy 
errôl tárgyalni sem hajlandóak. A fin-
nekéhez hasonló –- oroszbarát, de nem 
kommunista egypártrendszerû -– be-
rendezkedés akkor merült fel elôször, 
de az ötvenes években ez korai volt 
még; aztán 1989-ben újra elôkerült a 
javaslat, ekkor viszont a Kelet-Euró-
pán végigsöprô rendszerváltás okafo-
gyottá tette az egészet.

Lassabban, elvtársak!
Az amerikaiak az 1989–90-es „rend-

szerátigazítási hullámot” egyébként az 
1945-ös fordulatok inverzeként képzel-
ték el, de a rendszerváltás egyáltalán 
nem volt lefutott meccs. Amerika ma-
ga óvott a gyors reformoktól, foko-
zatos piacosodást javasolt, de sem a 
szocialista berendezkedést, sem a Var-
sói Szerzôdést nem akarta felrúgni, és 
ezt meg is üzenték Budapestre. A 
nyugatnémetek, osztrákok is azt üzen-
ték: Nicht ugribugri! Mi több: Bushék 
igazából a reformkommunistáknak 
drukkoltak, megengedôbben talán egy 
MSZP–MDF nagykoalíciónak, amely 
fokozatosan viszi véghez az átalakítást. 
Paradox módon talán éppen a be nem 
avatkozásukkal tettek jót, mert így az 
oroszok nem próbálták meg menteni a 
menthetôt.
Büszkék lehetünk
A lengyel és magyar rendszeráta-

lakítás ugyanakkor gyorsan zajlott le 
és sokkal radikálisabb volt, mint ahogy 
magukat a reformokat egyáltalán le-
hetôvé tévô Gorbacsov elképzelte, de 
túltett a nyugati és amerikai szándé-
kokon is. Borhi szerint ez egy olyan 
pontja volt a magyar történelemnek, 
amelyre büszkék lehetünk, hiszen ha-
zánk és a régió nemzetközi helyzetének 
változásait a mi belpolitikai változta-
tásaink indították el, kár ehelyett a 
pápának vagy Reagan elnöknek „aján-
lani” a diadalt.

Bartók Béla Asperger-
szindrómás lehetett

Átfogó Bartók-életrajz jelent meg 
David Coopernek, a Leedsi Egye-
tem professzorának tollából.

„Több mint 40 évvel ezelôtt, belfasti 
gyerekkorom idején ismertem meg 
Bartók zenéjét. Zongora- és ütôhang-
szeres tanulmányaim alatt sok mûvét 
tanultam meg, a zeneiskolában beha-
tóan elemeztük a 6. vonósnégyest, és 
az egyetemi felvételimre is Bartók-
zongoradarabbal készültem.

Korai zeneszerzôi és zenetudományi 
tanulmányaim alatt Bartók volt az 
egyik legnagyobb szerelmem. Concer-
to zenekarra címû mûvérôl könyvet is 
írtam, amely a Cambridge University 
Pressnél jelent meg 1996-ban” ---- 
mondta a tudós.

David Cooper kiemelte azt is, hogy a 
gazdag népzenei hagyományokkal 
bíró Írország szülöttjeként különösen 
megfogta az, ahogyan Bartók össz-
hangba tudta hozni a magyar népzenei 
forrást a haladó nemzetközi zene nyel-
vével, és ezzel egy teljesen eredeti 
hangra talált rá.

„Azt is csodáltam benne, hogy négy 
területen --- zeneszerzôként, népze-
nekutatóként, zongoramûvészként és 
tanárként --- is a legmagasabb szín-
vonalon tûnt ki, mégis hihetetlenül 
szerény maradt. Számomra egyike 
volt a nagy humanistáknak; kiváló 
példakép egy fiatal muzsikusnak.”

A kötet elôször, a korabeli magyar-
országi és nemzetközi politikai színtér-
rel szemben, másodszor, népzenegyûj-
tô és rendszerezô tevékenységének 
fényében, végül harmadszor, barátsá-
gai mentén írja le Bartók munkássá-
gát.

A könyv elemzi majdnem az összes 
érett mûvet is. Mint Cooper megje-
gyezte, ezeknek az elemzéseknek a 
megértése sokszor tudományos felké-
szültséget igényel, de a könyv többi 
részét reményei szerint a laikus olva-
sók is élvezni tudják.

Bár óriási az angol nyelvû Bartók-
irodalom, a komponista számos levele 
még mindig nem jelent meg angolul, 
ezek feldolgozásában egy budapesti 
magyar kollégája volt a segítségére. A 
legfontosabb forrásai közé tartoztak a 
Bartók Béla családi levelei és a Bartók 
Béla levelei címû kiadványok, de má-
sok mellett felhasználta a komponista 
fiai által írt mûveket is.

A könyv felveti annak lehetôségét, 
hogy Bartók az autizmushoz tartozó 
pszichiátriai kórkép, az Asperger-
szindróma egyes tüneteit mutatta.

Mint David Cooper kifejtette, ez nem 
saját állítása, a könyvben Michael 
Fitzgeraldot, a dublini Trinity College 
pszichiáter professzorát idézi, aki sze-
rint a magyar zeneszerzônél kimutat-
ható az Asperger-szindróma számos 
jegye.

Mint mondta, ô személyesen némileg 
szkeptikus ezzel kapcsolatban, aho-
gyan a könyv utószavában is kifejti.

Eszerint Bartók kevés energiát for-
dított a számára kevésbé érdekes 
emberekkel való viselkedés apró rész-
leteire, amit egyesek szociális disz-
funkciónak, sôt az autizmus tünetének 
is tarthatnak. Cooper ezzel szemben --- 
bár hangsúlyozza, hogy nem kompe-
tens a pszichiátria területén --- úgy 
véli, hogy Bartók tulajdonképpen csak 
hû volt saját, számos hatás által meg-
formált személyiségéhez.

E hatások közül Cooper kiemeli a 
komponista nevelkedésének hányatta-
tásait és a stressz hatásait: apja korai 
halálát, a betegségeket, gyakori költö-

Könyvtár

Nôi történetek, melyek helyszíne a sokaknak elérhetetlen Sydney, és Sydney-bôl pedig sokszor 

vágyott Duna part.

Az elsô regény fôszereplôje két nô, két külön habitussal, indokkal érkezik Ausztráliába. Az egyik 

rokonlátogatásra, a másik társnak, különös társnak. Mindkettôjük sorsa összefut egy szálon. 

Anna egyedülálló független, negyvenes évei végét taposó nô, aki egy rokoni meghívásnak eleget 

téve saját magányát és szürke hétköznapjait színesebbé tenni Ausztráliába utazik. Nagynénje a 

mindig vidám hetvenes éveiben járó fiatalos Júlia vendégszeretetét élvezi. A kis óceánparti 

üdülôhely egyfelôl újdonságokat, új életvitelt, a hely varázsát hozza számára, és a szomszéd házban 

lakó férfi személyében pedig a szerelmet.

Kata, a mindig kötelességtudó, szorgalmas, az elvárásoknak eleget tevô nyugodt, megbízható 

feleség, anya és gyerek. Miután a férje elhagyja egy fiatalabbért, Anna marad a családi házban, de 

tartozás miatt hitel kerül a házra, amelyben anyjával és lányával élnek.  Mikor munka nélkül marad, 

elkeseredetten keresi a megoldást és egy Ausztrál hirdetés révén ismeri meg a férfit, aki társat 

keres magának, pénzért. Fizetés jár a magánya megváltásáért. A férfi nyugalmat, de teljes odaadást 

és szolgálatot kíván, kivéve egyet. Mint férfi nem támaszt igényeket. Anna számára a hazájától, 

családjától való távolság, az immár férjévé lett férfi melletti élet is elôbb-utóbb megszokássá lesz.

A könyvben szereplô második regény, nos, egy ismerôs élethelyzet lehet. Hallottunk hasonlóról. 

Férj, aki jól menô vállalkozó napbarnított kék szemû csodamén, aki a családja féltô szeretetben 

sütkérezve kissé mellétapicskol a szerelem tengerében. Van fô csapásirány, a család, van egy másik 

nô másik gyerekekkel, és vannak kisebb mellékutak. Aztán egy nap, huss, a sok munka, a sok gond a 

kettôs élet benyújtja a számlát. A temetésen pedig két özvegy néz farkasszemet egymással. 

Aztán lehet Sydney

Közös örökség, közös élet, közös menekülési útirány. 

A két „özvegy” kényszerûségbôl összeköltözik egy Duna parti 

panzióba. Hogyan alakul egyáltalán nem vágyott, de mégis 

szükséges összeköltözésük, megtudhatjuk a regénybôl. Egyikük 

rövid látogatást tesz … na igen, Sydney-ben.

A történetek könnyedek, bár ha mögé tekintünk, ott lapulnak 

a nagy „igazságok” is. 

A Könyv WEB oldalán többet is meg lehet tudni a 

történetekrôl.

http://sydney.colorcom.hu

Megrendelni az alábbi online elérhetôségen lehet:

  http://sydney.colorcom.hu/info.php
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zéseket és pénzügyi bizonytalanságot, 
a meghatározó anyai befolyást, vala-
mint az intenzív zenei képzés kihívá-
sait.

David Cooper tovább szeretné tanul-
mányozni Bartók életmûvét, és Ma-
gyarországra is visszatér.

„Szeretem Magyarországot, rendsze-
resen ellátogatok oda, Budapest a ked-
venc városom a világon, egész biztosan 
visszatérek, hogy tovább kutakodjak 
ez után az ember után. Bármennyire is 
meg akarunk érteni egy embert és az 
életmûvét, valójában csak a felszínt 
kapargatjuk. Nagyon sok mindent fel 
szeretnék még fedezni errôl a nagy 
magyar zeneszerzôrôl, és remélem 
meglesz erre a lehetôségem is” --- 
fogalmazott.

David Cooper zeneszerzô és zenetu-
dós, a University of Leeds professzora 
és dékánja. Béla Bartók címû 456 
oldalas monográfiája az Egyesült 
Királyságban áprilisban, az Egyesült 
Államokban júniusban jelent meg a 
Yale University Press gondozásában.

Szemadám György: 
Háromperhármasok
Kiadó: Széphalom Könyvmûhely
Oldalszám:168 oldal
Megjelenés: 2015. június 22.
A hatvanas- hetvenes évek ifjúsága 

igazán csak 1990 után, a kikért titkos-
szolgálati iratokból” értesült élete hát-
országáról. Barátok, találkozások lep-
lezôdnek le a III/III-as jelentésekkel 
drámai módon szembesített történet-
ben, Szemadám György legújabb, 
történelmi jelentôségû mûvében.

Szemadám György sokunk számára 
még itt, Ausztráliában is ismerôs, hi-
szen a Duna World mûsorainak gyako-
ri szaktanácsadója, szereplôje és 
rendezôje. Valóságos polihisztor:

Munkácsy Mihály --– díjas festômû-
vész, mûvészeti író és filmrendezô, 
érdemes mûvész, a Magyar Mûvészeti 
Akadémia tagja (2004), ma elnökségi 
tagja --– de túdós madarász, vagyis 
ornithológus és mostanában már az 
elôember történetének kutatója is!

A mûvészetét bemutató albumokon 
túl számos jelentôs tanulmány --– és 
esszékötet szerzôje is, pl. Vándorok 
könyve (Széphalom Könyvmûhely, 
Budapest, 2009), Családtörténet és 
önéletírás (Széphalom Könyvmûhely, 
Budapest, 2012).

De most szóljunk a legfrissebb mûrôl, 
a Háromperhármasokról:

A maga idejében a propaganda az 
ezerkilencszázhatvanas --– hetvenes 
évek Magyarországát úgy próbálta 
feltüntetni, mint az úgynevezett „szo-
cialista blokk” „legvidámabb barakk-
ját”, ahol –-- mondták elégedetten 
egymásra kacsintva a párttagok --– 
afféle „gulyáskommunizmus” jött lét-
re. Ez azt akarta sugallni, hogy a 
Szovjetúnió gyarmatai közül nálunk a 
leglazább az ideológia hámja, s vi-
szonylagos jólét uralkodik. Utóbbi ab-
ból állt, hogy a hatalomhoz lojális 
állampolgárnak már reális lehetôséget 
jelentett egy kis telek, vagy egy -– 
elôre kifizetett, s négy –-- ötévnyi vára-
kozás után kiutalt –-- Trabant személy-
autó megszerzése. Kádár János –-- az 
ország elsô embere és az 1956 –-- os 
forradalom árulója --– ekkoriban 
mondta ki azt is, aminek egészen addig 
–- sôt! ha jól megnézzük, nagyrészt 
ezután is –-- csak az ellenkezôjét ta-
pasztaltuk. Ez pedig így hangzott: „Aki 
nincs ellenünk, az velünk van.

Vajon miként élte meg mindezt az 
éppen ezekben az években felnôtté 
váló ember, aki joggal hihette, hogy az 
ötvenes évek szörnyû terrorja már 
soha nem tér vissza, és még élt benne 
’56 néhány napos szabadságának 
gyermekkori emléke? –-- teszi fel a 
kérdést dokumentumregényének be-
vezetô soraiban az író.

Szemadám György ez év novembe-
rében Sydneyben fog tartózkodni. Re-
mélem, hogy sikerül ôt rábírni majd, 
hogy tartson egy elôadást, melynek 
során személyesen is megismerked-
hetünk egy rendkívüli tehetséggel 
megáldott igaz magyar emberrel.

A könyv a következô hazai kiadóktól 
és könyvkereskedésektôl megrendel-
hetô, kb 2200 FT-os leszállított áron + 
postaköltség.

www.szephalom-konyvmuhely.hu
http://www.puskikiado.hu/book/8064
www.animakonyv.hu 
www.lira.hu
https://ujkonyvek.hu
www.numero7.com
http://unasplaza.hu

 Hangay György

EMLÉKEZZÜNK SZELECZKY ZITÁRA,
aki 1999 július 12-én hunyt el.

Az elmúlt évszázad egyik kiemelkedô magyar színmûvésze,
emigrációs éveiben pedig a magyarságtudat ôrzôjét ébren tartóját,

a magyar kultúra ápolóját tiszteljük benne.

Szeleczky Zita élete és mûvészete
Még csak elsôéves növendéke a Ma-

gyar Színmûvészeti Akadémiának, 
mikor elsô filmfôszerepére szerzôd-
tetik. A kezdôdô nagy siker nem ké-
nyeztette el, elvégzi a Színmûvészeti 
Akadémiát, s a budapesti magán-szín-
házak csábító ajánlataival szemben az 
ország elsô prózai színháza, a Magyar 
Nemzeti Színház ösztöndíjas szerzô-
dését fogadja el. Itt elsô perctôl kezdve 
fôszerepeket játszik, s mûködésének 
második évében már a legtehetsé-
gesebb fiatal színésznônek ítélt Far-
kas-Ratkó díj nyertese. Antik és mo-
dern klasszikusok hôsnôje. Tipikus „all 
round” színésznô. Aki arra a legbüsz-
kébb, hogy épp úgy otthon van Shakes-
peare Juliájában, Titániájában, Ibsen 
Solveigjében, Moliere Dorina-jában, 
Pirandello Mostoha-lányában, Nicco-
demi Annájában, Tamási „Énekes ma-
darában”, Mikszáth-Harsányi Tóth 
Marijában, Németh László Satajában, 
mint könnyebb operettben.

Ki nem emlékeznék az idôsebb gene-
rációban az egy egész szezonon ke-
resztül játszott Mária fôhadnagyá-
ra,?!... Vagy a korabeli magyar filmek 
naiva szerepeire?

Huszonnégy magyar film fôszerep-
lôje; leghíresebb ezek közül a „Fekete 
gyémántok”, „Rózsafabot”, „Gül Ba-
ba”, „Sok hûhó Emmyért”, „Sziámi 
macska”, „Zenélô malom”, „Nászindu-
ló”, „Az elsô”, „Gyávaság”, „Áll a bál”, 
„Egy éjszaka Erdélyben”, stb. --- ez 
utóbbi a velencei filmversenyen díjat 
nyert, elsôként a magyar filmek közül!  
Olasz filmje a „Tentazione”. Argentí-
nában is hamar szerzôdést kapott: a 
„Vivir un instante” c. film második nôi 
fôszerepére. Filmszerepe alkalmával 
az egész argentin sajtó a legnagyobb 
elragadtatással ír szereplésérôl. 

Háború alatt a magyar kórházak „üd-
vöskéje”, aki szerepléseivel enyhülést 
és vigaszt hoz a sebesült katonák szá-
mára, a katonák és a „nemzet kishúga”. 
1945-ben a kommunista megszállás 
elôl Nyugatra menekül, s 1948-ban 
Argentínába vándorol, ahol mûvészi 
hivatásának él. Megalakítja az Argen-
tínai Magyar Nemzeti Színházat, mert 
az emigrációban --- úgy hiszi és vallja 
--- , legfontosabb kötelessége a magyar 
kultúra ápolása.

A legnehezebb körülmények között 
szólaltatja meg --- az emigrációban 

elôször Madách: Az ember tragédiáját, 
Katona Bánk bánját, s a Gyöngykaláris-
ban csokorba köti a magyar népdalokat 
és népvisele-teket.

Az 1956-os magyar szabadságharc 
idején drámai kiáltvánnyal fordul a 
világ asszonyaihoz. Argentína elnöke 
külön kihallgatáson fogadja, rádiók és 
televíziók sora szólaltatja meg. Az ar-
gentin állami rádió hónapokon keresz-
tül tartó elôadássorozat megtartására 
kéri fel, amely sorozat a magyarságnak 
sok barátot szerez, s a legnagyobb elis-
merést váltja ki. 

A magyar vers szerelmese és hivatott 
tolmácsolója. Különleges tehetséggel 
és átéléssel szólaltatja meg a magyar 
költészet gyöngyszemeit. Elôadóestje-
ivel --- szavaló és tarka-estjeivel --- 
bejárta Dél-Amerika, Kanada, az 
Egyesült Államok és Ausztrália ma-
gyarlakta városait, s fellépéseivel 
nemcsak visszavarázsolta a magyar 
múlt felejthetetlen szépségeit, de bele-
plántálta a szívekbe az elveszett Haza 
iránti szeretetet, hûséget és köteles-
ségvállalást is. Lelkesedése összefogta 
a régi, az újabb és legújabb emigrációs 
magyarságot, akik egy emberként ün-
nepelték.

Az emigrációban kilenc lemeze, ti-
zenkét hangkazettája jelent meg, --- 
három ezek közül a cleveland-i „Árpád 
Akadémia” aranydíját nyerte el. Le-
mezei: „A magyar költészet gyöngysze-
mei”, „Édesanyám, lelkem”, „Nagy 
karácsonyi album”, „Kis testvéreim, 
magyar gyermekek”, „Magyar Rozika 
Amerikában”, „Nóta, nóta, magyar nó-
ta”, és a „Zita Sings”, továbbá egy 
kazetta Mécs László verseibôl, három 
kazetta Wass Albert verseibôl és pró-
zájából. (Hagyatékában találtam cirka 
hetven Reményik-verset rádiós-teker-
csen. Ebbôl eddig egy CD készült, 
Mindhalálig címmel.)

Az emigrációs szervezetek egymás 
után tüntetik ki, s 1993-ban a kom-
munizmustól felszabadult magyar ha-
za is lerója tiszteletét: emigrációs 
munkája elismeréséül a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Közép-kereszt-
jével tüntetik ki. A Legfelsôbb Bíróság 
a kommunisták ellene hozott koholt 
vádjai alól felmenti, az ellene hozott 
ítéletet megsemmisíti, s ezzel teljes 
rehabilitálásban részesíti.

1990. után rendszeresen hazalátogat, 
számtalan meghívásnak tesz eleget, 
megjelenik a Magyar Rádióban és Te-
levízióban. 1998 ôszén végleg hazaköl-
tözik és Érden telepedik le.

Itt érte a halál 1999 július 12-én. A ne-
kézsenyi /Borsod megye/ 9.B informa-
tika ALAP temetô családi sírboltjába 
temettük, szeretteihez.

Az emigrációs magyarság legna-
gyobb mûvésznôjét és fáklyahordozó-
ját Zászlós Zsóka György író-történész 
e szavakkal jellemezte:
„Szépséget a békében, --- hitet a 

háborúban, --- vigaszt az összeom-
lásban, --- reményt a hontalanság-
ban....
Adhat-e valaki ennél többet Nem-

zetének?”
2007-ben megkapja a „MAGYAR 

ÖRÖKSÉG” kitüntetô díjat.
2012-ben HIT ÉS MAGYARSÁG 

címmel megjelent az életét és mûvé-
szetét bemutató kötet 2015 SZELECZ-
KY ZITA CENTENÁRIUMI ÉVE.

(Mûvésznô anyagát keresztfia, lovag 
vitéz Jávor Zoltán ny. fôiskolai tanár 
Mûvésznô szellemi hagyatékának  
gondozója egészítette ki és adja köz-
re.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015.augusztus 23-án vasárnap de. 11 órakor  

Új Kenyér Ünnepe ISTENTISZTELET, 
és Úrvacsora Közösség

 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban  
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

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

12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),
Vasárnapi iskolai oktatás a megszokott idôben, 

9.30-tól 12 óráig 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

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. augusztus 23-án vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 
2015. augusztus 23-án vasárnap de. 11 órakor  

  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2015. augusztus 23-án vasárnap de.11. órakor  
Új Kenyér Hálaadó ISTENTISZTELET 

Úrvacsora Közösség 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz   

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

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

 Minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órától
 Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Közös ebéd Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) 
de. 11.30 órától  Istentisztelet

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

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

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 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Augusztus 23-án, 11 órakor
ISTENTISZTELET 

és ÚRVACSORA KÖZÖSSÉG
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
Az Edinburgh Parkkal szemben, 11. villamos a Collin St.-tôl 20. megálló

Istentisztelet után ebéd a Templom melletti Bocskai Nagyteremben.

Mindenkit szeretettel várunk.

A Bordieri család megemlékezés után, Nt. Dézsi Csabával a Bocskaiban

Levél a North Fitzroyi Magyar Református Templomnak

To Rev Dezsi Csaba,
On behalf of the Bujdoso and Bordieri families, I would like to thank you, Antal Feri bácsi, ifj. Antal Ferenc, 

and the Hungarian Reformed Church congregation, for the spiritual support our family have received since 
arriving in Australia in 1957. Mum and Dad were involved in the growth of our Reformed Church, and keeping 
the Hungarian tradition and the faith.

 My brother Julius and I would like to make a donation towards the Building Fund. We hope the Hungarian 
Reformed Church and all its traditions will live on forever.

Unfortunately Julius could not be here today, but he and his family, and Con, my husband, and I and family 
would like to remember our parents. Mum’s anniversary was today, and Dad’s on the 14th of next month.

They are together now and not suffering any more, but meeting up with their friends, who have joined them 
since.

Our hearts are still heavy, as we don’t know what we had until it’s gone.
Thank you again Csaba for all your hard and dedicated work. May you have the health, dedication, and ability 

to deliver God’s message for a long long time…..

Kindest regards,
Elizabeth Bordieri & family

Julius Bujdoso & family

The Nth. Fitzroy Hungarian Reformed Church would like to thank the Bordieri & Bujdoso families for their 
generous donation, and for their  ongoing  support through so many years.

Special thanks to Con for contributing his expertise in the makeover over of the Bocskai kitchen  recently.



  2015. augusztus 20.                                          MAGYAR ÉLET                                                           11. oldal   

A magyar törzsek fejedelmei között 
Géza különleges hatalmi pozíciót ví-
vott ki magának. Elsôsorban politikai 
megfontolásokból nyugat felé fordult, 
és megnyitotta a kereszténységnek az 
ország kapuit. Ebben keresztény fele-
ségének, az erdélyi Saroltának befo-
lyása is érvényesült. Beengedte az 
országba Pilgrim passaui püspök kö-
veteit. A bajor papok egyike keresz-
telte meg ôt, Mihály testvérét és 973-
ban vagy 974-ben fiát, Vajkot, aki a 
keresztség vizében és lélekben történt 
szent újjászületésekor a passaui egy-
házmegye védôszentje után az István 
nevet kapta. Az országban azonban 
még túlsúlyban volt a pogányság, és a 
pogány elem keveredett a keresztény-
séggel. A királyi udvarban, Gézánál 
éppúgy, mint uralomra vágyó felesé-
génél, a keresztény gondolat kezdet-
ben inkább dinasztikus és állami célo-
kat szolgált, mintsem Krisztus szent 
ügyét. Géza, hogy a kereszténység fel-
vételét és ezzel kapcsolatban a nyugati 
orientációt biztosítsa, s házának hatal-
mát megszilárdítsa, kizárta a trónö-
röklésbôl versenytársát, Koppányt, és 
termetre ugyan kicsiny, de jellemben, 
bátorságban és helytállásban messze 
kiemelkedô fiát, Istvánt jelölte utód-
jává. Prágából meghívta Adalbert 
püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, 
és István további képzését elômozdít-
sa. Adalbert volt az is, aki a fejedelmi 
ifjút megbérmálta, és vallási szem-
pontból elônyösen befolyásolta. Ô köz-
vetítette 995-ben az István és Gizella 
között létrejött házasságot is. Amikor 
az ifjú trónörökös atyja halálakor, 997-
ben átvette a hatalmat, a keresztény 
szellem és vallásos világnézet már szi-
lárd gyökeret vert benne.

Egyelôre azonban még véres csatákat 
kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfôk-
kel. A Veszprém melletti gyôzelem és 
Koppány halála ôt legfôbb belsô el-
lenségétôl, az országot pedig a pogány-
ságba való visszaeséstôl szabadította 
meg. A Konstantinápolyban megke-
resztelt Gyula és Ajtony leverése 
viszont a Bizánchoz való csatlakozás 
tervét hiúsította meg. Azonkívül Ist-
ván megszerezte magának a Tiszán és 
Dunán túl fekvô területeket, valamint 
Erdélyt, és ezáltal gyarapította orszá-
gát, uralmát és birtokát.

Ezzel megteremtette messzenézô 
uralkodói programjának elôfeltételeit, 
és szívós energiával, okos taktikával 
fogott hozzá nemzetpolitikai fô felada-
tához. A történelmi keresztút elôtt álló 
országban négy nagy probléma jelent-
kezett: a kereszténység megkedvel-

tetése és szívüggyé tétele, közösségben 
az apostoli székkel és Nyugattal; az ál-
lam önállósága, vagyis nemzeti füg-
getlenség mind a német-római, mind a 
bizánci császársággal szemben; erôs 
monarchia és politikai egység fölépí-
tése, vagyis a törzsi önállóság és hûbé-
ri hatalom megszüntetése központi 
kormányhatalom alapítása által; s vé-
gül mindamellett, amennyire csak 
lehetséges, a magyar népi jelleg és 
szokások megôrzése a Nyugat-Európá-
ba való egyidejû beilleszkedés köze-
pette.

Diplomáciai és politikai érzéke, 
mellyel nemegyszer a gyakorlatban 
egymásnak ellentmondó célokat is el 
tudott érni, korának, sôt mondhatni, az 
egész magyar történelemnek legna-
gyobb államférfiává avatta. Politikai, 
vallási és társadalmi szempontból tu-
lajdonképpen ô teremtette meg Ma-
gyarországot, István jelölte ki és bizto-
sította a jövôbe vezetô utat népének. A 
magyarságnak négy különbözô szom-
szédos kultúra --- a török-mohamedán 
keleten, a görög-szláv a Balkánon, a 
latin-német nyugaton és a pogány-
szláv északon ---- feszültséggel teli te-
rületén kellett ezek ostromló befolyá-
sával és ellentmondásaival küzdelmet 
folytatnia. A változást, amelyet István 
hozott, jól megvilágítja egy világpoliti-
kai jelentôségû tény: trónra lépése 
elôtt nem egészen fél századdal a ma-
gyar lovascsapatok még halálosan fe-
nyegették Nyugatot és a kereszténysé-
get, egészen az Augsburg melletti 
Lech-mezôig hatolva elôre. Az István 
által alkotmányában, kiterjedésében, 
kultúrájában és történelemformáló 
erejében újjáalakított Magyarország 
ezzel szemben a keresztény Nyugat 
elôretolt bástyája lett az elônyomuló 
mongol és török veszély ellen, és év-
századokon keresztül védôfal az ázsiai 
hódítók barbárságával szemben.

Nagy érdemeket szerzett az ország 
katolikus egyháza érdekében kifejtett 
munkájával is. Szerzetes papokat hí-
vott Bajorországból, Csehországból, 
Olaszországból, éspedig bencéseket, 
kiváltképpen a clunyi reform követôit, 
Dél-Magyarországra pedig a görög 
bazilita rend férfi és nôi tagjait. Szent 
Márton hegyén (Pannonhalmán) apát-
ságot alapított. Sok kolostort létesített, 
amelyek missziós központjai és gyúj-
tópontjai lettek a vallásos s kulturális 
életnek. Elrendelte a vasárnap meg-
szentelését és minden tíz falu számára 
templom építését. Saját költségén 
emelt Esztergomban, palotája közelé-
ben egy gyönyörû székesegyházat, 
Veszprémben egy nôi apátságot, és 
fölépítette Budán a Szent Péter és Pál 
templomot a székeskáptalannal 
együtt. Más templomokat gazdagon 
megajándékozott, javaikat közvetlen 
védelme alá vette. Ami a keresztény 
vallással és keresztény törvénnyel 
nem volt összeegyeztethetô, annak ha-
dat üzent és büntetéssel sújtotta. Eb-
ben ô és pogány ellenlábasai egyfor-
mán koruk gyermekei voltak. 
Mindazonáltal nem nyúlt a régi mon-
dákhoz és énekekhez, amelyek a po-
gány ôsöket és hôsöket dicsôítették; a 
pogány korból származó népszokáso-
kat, ha az új hittel nem ellenkeztek, 
megôrizte vagy megtöltötte ôket ke-
resztény tartalommal. E tekintetben a 
bölcs alkalmazkodás módszerét követ-

te: enyhébb, józanabb, eredményesebb 
volt, mint Magyarország elsô hithirde-
tôi.

Az állami törvényhozásban, a kor-
mányzásban és gazdasági vonalon si-
került szerencsésen összeolvasztania 
a nyugati elemeket, mindenekelôtt a 
frank grófság-alkotmányt a hazaiak-
kal. Ugyanilyen messzenézô megértés-
sel képviselte népe sajátosságát és 
érdekeit a határokon túl is. Gondolt 
Európa és a keresztény világ egységé-
re. A keresztény magyar szellemet 
külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsá-
lemben bencés kolostort, Rómában 
zarándokházat, Konstantinápolyban 
díszes templomot építtetett.

Egyik fô munkatársa, a 993-ban Prá-
gából érkezett Asztrik szerzetes ztján 
II. Szilveszter pápához fordult jogai 
megerôsítéséért és a teljhatalom 
kieszközléséért. Célja az volt, hogy a 
keresztény királyság méltóságára 
emelkedjék, nemkülönben, hogy már 
eleve kizárjon mindenféle függôséget 
a német birodalomtól és a szomszédos 
bajor egyháztól, s országa egyházát az 
állammal szorosabban egybekapcsolja. 
Asztrik valóban kieszközölte urának a 
koronát, az elôtte hordozott keresztet 
és azt az apostoli kiváltságot, hogy 
püspökségeket alapíthasson és egyhá-
zi fôméltóságokat nevezhessen ki.

Az 1000. év karácsonyán kenték föl 
és koronázták királlyá Istvánt Eszter-
gomban. Ez egyenlô volt szuverén ki-
rályi méltóságra emelésével és apos-
toli küldetésének elismerésével. A 
pápától kapott elôjogra támaszkodva 
birodalmának szilárd egyházi szerve-
zetet adott: tíz egyházkerületet alapí-
tott (12 volt tervbe véve), köztük két 
érsekséget: Esztergomban és Kalo-
csán, valamint nyolc püspökséget.

Két fájdalmas esemény árnyékolta 
be élete alkonyát, mindkettô legbense-
jéig érintette. Imre fiát, a rendkívül 
erényes ifjút rendelte és készítette elô 
trónörökösévé. Még halála elôtt meg 
akarta vele osztani az uralmat. Imrét 
azonban közvetlenül uralkodótársává 
koronázása elôtt, 1031-ben egy vadá-
szat alkalmával vadkan támadta meg 
és sebezte halálra. István másik gyer-
meke már korábban meghalt. Így nem 
maradt közvetlen örököse. Az Árpád-
nemzetség egyetlen leszármazottja 
Vazul volt, ô azonban ifjúkori ballé-
péseiért börtönben ült. A súlyosan be-
teg király megkegyelmezett neki, ki-
engedte a fogságból, sôt azon 
gondolkodott, hogy még életében ma-
ga mellé veszi és trónra emeli. A rossz 
tanácsra hallgató hálátlan rokon azon-
ban egy galád összeesküvésbe kevere-
dett, aminek az volt a célja, hogy a ki-
rályt meggyilkolják és az országban 
visszaállítsák a pogányságot. Ilyen 
gazságot István nem hagyhatott bün-
tetlenül, életmûvét nem engedhette 
elpusztítani. A királygyilkosság szán-
dékáért halálbüntetés járt. István az 
összeesküvés három fejének kiszúrat-
ta a szemét és levágatta a kezét: ez 
abban az idôben a súlyos gonosztevôk 
szokásos büntetése volt, és a megérde-
melt halálbüntetés esetén, mint itt, 
kegyelmi aktusnak számított.

Amikor halálát közeledni érezte, ma-
gához hívatta tanácsosait, s velük 
egyetértésben Pétert, Velencében élô 
nôvérének fiát tette utódjává. Minden-

kit arra intett, hogy maradjanak meg 
az igaz hitben, szeressék az igazságos-
ságot, és fôleg hûségesen ápolják a 
kereszténység zsenge vetését. Közel 
hetven éves korában --- a 11. században 
ritka magas korban ---, 42 évi uralko-
dás után halt meg Mária mennybevite-
lének napján, akit oly bensôségesen 
tisztelt s akinek tiszteletére több temp-
lomot épített. Halála elôtt neki ajánlot-
ta az országot.

Istvánt az egész nemzet gyászolta. 
Temetésére az egész országból sereg-
lettek az emberek Székesfehérvárra. 
Ott, az általa alapított gyönyörû bazili-
kában --- mely éppen akkor készült el, 
és ebbôl az alkalomból gyorsan föl-
szentelték ---- helyezték ünnepélyesen 
nyugalomra földi maradványait.

Az általános gyász igazi és szívbôl 
jövô volt. A nép érezte: István király 
személyében a dinasztia megalapítója, 
a kimagasló uralkodó és államalapító 
hunyt el, az erôs és igazságos király, 
aki a szigort szelídséggel tudta párosí-
tani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy 
kívánta; mindazonáltal békeszeretô 
volt. Támadó hadjáratot nem kezde-
ményezett, harcias nemzetét a gyü-
mölcsözô béke világába vezette, és a 
még túlnyomóan vándorló, nomád éle-
tet élô népet a letelepedésre szoktatta. 
Az ország határain kívül is nagy tiszte-
letnek örvendett, egyrészt történelmi 
szerepe miatt, másrészt azért, mert 
menekülteknek és más sorsüldözöt-
teknek menedéket nyújtott, a Szent-
földre, Konstantinápolyba, Ravennába 
vagy Rómába zarándokló idegeneknek 
pedig vendéglátást és kedvezô átvonu-
lást biztosított.

Mint uralkodó tudatában volt Isten 
elôtti felelôsségének. Ragyogó példája 
volt ennek, hogy Szent István templo-
mában hivatalát évente letette, annak 
jeléül, hogy csak kölcsön kapta Isten-
tôl, és annak bizonyságára, hogy hatal-
mát Istennek áldozza. Lelki arculata 
abban a ,,fejedelemtükörben’’ is visz-
szatükrözödik, amelyet fiának hagyott 
hátra latin nyelven. Talán nem ô maga 
írta, de mindenesetre az ô közelében, 
politikai s erkölcsi elvei értelmében 
szerkesztették. Az akkori Magyaror-
szágon mindenképpen a legjelentôsebb 
irodalmi alkotás. Ezekben az Intelmek-
ben (Admonitiones) többek között a 
következô uralkodói szabályok találha-
tók: ,,Uralkodjál szelíden, alázattal, 

békésen harag és gyûlölködés nélkül! 
A király koronájának legszebb éksze-
rei a jótettek; azért illô, hogy a király 
igazságossággal és irgalmassággal, 
valamint a többi keresztény erénnyel 
ékeskedjék. Minden nép saját törvé-
nyei szerint él; add meg az országnak a 
szabadságot, hogy aszerint éljen!’’

Halála után még egyszer lázadást 
szított a pogány visszahatás; a császári 
hatalom nyomása is erôsödött Magyar-
országgal szemben. Végül azonban az 
itt-ott fölbukkanó zûrzavar után külö-
nösen László és Kálmán király 
visszavezette az országot István 
nyomdokaiba. Azóta István a nép szí-
vében mindinkább legendás hôssé, 
népe apostolává, védelmezôjévé és 
Magyarország eszményévé magaszto-
sodott föl. Benne és vele a korona, ki-
rályság és nemzet szinte misztikus 
egységgé olvadt össze. Sírja sokat lá-
togatott nemzeti búcsújáró hellyé vált; 
számos imameghallgatás és csoda tör-
tént ott. Ünnepe nemzeti ünnep lett.
László király 1083. augusztus 20-

án pápai engedéllyel, a magyar püspö-
kök, apátok és elôkelôk jelenlétében 
oltárra emeltette Istvánt, Imrével és 
nevelôje, Gellért csanádi püspök földi 
maradványaival együtt. Ez akkor 
egyenértékû volt a szentté avatással.

István tisztelete nemsokára elterjedt 
az ország határain túl is. Különösen 
Scheyernben és Bambergben, a bajor 
hercegi házzal való házassági kap-
csolata következtében; azután Aachen-
ben és Kölnben, ahová egyes ereklyéi 
is elkerültek; Montecassinóban, fôleg 
a bencés rendnek tett kiváltságai 
miatt, és a belgiumi Namurben. XI. 
Ince pápa 1686 novemberében --- Buda 
visszafoglalása alkalmából --- az egész 
Egyházra kiterjesztette szeptember 2-
ára helyezett ünnepét. Ma a világegy-
ház augusztus 16-án, a magyar egyház 
augusztus 20-án (mint Magyarország 
fôvédôszentjét) ünnepli. Május 30-án a 
mai napig sértetlenül fennmaradt 
Szent Jobb ereklyét tiszteljük.

* * *
Istenünk, aki Szent István királyt, 

a te hitvallódat a földön országunk 
koronájával ékesítetted és szentjeid 
közé emelted, kérünk, add meg, 
hogy aki a hit terjesztôje volt Pan-
nóniában, Egyházad védelmezôje 
legyen a mennyben!

SZENT ISTVÁN 
KIRÁLY

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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KRÓNIKA
ANNA BÁL 2015.

Nagyon aggódtunk, hogy hogyan 
fog sikerülni az idei Anna bál, mert 
nem volt elég elsô-bálozó jelentkezô. 
Végül is, a sok új kiscserkész szülô 
és a hûséges barátok eljöttek és 
megtelt a terem. A szervezés és 
összetartás csodája, hogy péntek es-
te hihetetlen gyorsasággal elôkészí-
tettünk mindent, az asztalok fel let-
tek állítva, megterítve, feldíszítve. A 
díszkapu kivilágítva várta a vendége-
ket.
Szombat reggel kilenckor jelentkez-

tünk Tóth Zsuzsánál, aki ismét vál-
lalta vacsora szervezését. Be lett 
pontosan osztva, hogy ki mikor jön 

és segít a vacsora elôkészítésénél. 
Ismét sikeres volt a szervezés, min-
denki idôben érkezett és senki sem 
hagyott cserbe. A vacsora és az 
eltakarítás is ment zökkenô nélkül.
Estére aztán fogadtuk a vendégeket, 

a kupica pálinkával, ami minden be-
lépônek kötelezô volt. Postosan 8 
órakor bevonult a cserkészek sorfala 
és Zsóri Icu az idei bálanya, gyönyö-
rû díszmagyarban, ami frissen ké-
szült Magyarországon és szerencsére 

idôben megérkezett. Liptai Zsuzsi 
és Kovássy Imi elsônek az Annák-
nak kívántak boldog névnapot, majd 
köszöntötték dr Domaniczky End-
re konzult, az egyházakat képviselôit  
Misi Atyát, Dézsi Csaba és Dabasy 
János tiszteleteseket, Világos Ist-
ván tiszteletbeli konzult és a megje-
lent vendégeket. A cserkészek szá-
moltak be az évi cserkészmunka ér-
dekes pontjairól, Kovássy Éva kér-

dezte ôket és jó volt hallani a cser-
készek beszámolóját. Végül a Kul-
turkör szokásos nagyszerû táncbe-
mutatója következett. Hosszas volt a 
kiérdemelt taps, még a nézésbe is 
elfáradtunk. A bemutató után a bál-
anya megnyitotta a bált, és kezdôd-
hetett a mulatság.
A vacsora, mint mindig, kitûnô és 

bôséges volt, sôt egyesek szerint 
nem is volt elég, mert nem számí-
tottak ennyi vendégre. Köszönjük a 
gazdag tombolát, gondolom a nyerte-
sek nagyon örültek a nyeremények-
nek.
Így ismét beszámolhatunk egy 

sikres bálról és jövôre várjuk az 
elsô bálozókat.

Jó munkát
Ugrai Zsolt

A Szülôi Fenntartó testület Elnöke

CSERKÉSZ-KÖSZÖNET.
A Magyar Cserkész Szövetségek Fó-

rumának felhívására (Magyar Élet 
május 28.) és az ausztráliai cserkész-
családok és cserkész- támogatóinak 
szétkûldött körlevélre eddig az alábbi 
adományok érkeztek be dollárban: 
M. Gabi néni 25, K. Júlia 12x5=60, 

P. család 20x10=200, B. I és H.M 
100, Sz. Gábor 9x5=45, (NSW.) P. 
György 50, Cs. L és S 40, P. Emôke 
20x5=100, K. Ági 50, K. Márti 100, 
H. Marika és Pál 50, Sz. Éva, Aran-
ka, Zoli és Pityu 100,  P. András 20, 
B. Elisabeth 280 (NSW.)  K. Mari-
anne 50

Összesen 1270 dollár. Ebbôl az ösz-
szegbôl június 27-én 770 dollár Buda-
pestre „pénzfutárral” a Magyar Cser-
kész Szövetséghez már elment.

Hálás köszönettel, s a további nemes, 
újabbadakozások reményében,

Pálos Enikô cscst.

Köszönetnyilvánítás
Georgina Bátky, Dr. Nagy, Pre-

kopp Hanna, Losonczy Feri és 
Klaudia, Hase Zsuzsa, Sipos Ilona, 
Kiss Olga, Krepler Antal, Fülöp 
Sándor, Papp Béla, N.N. x3. Hálás 
köszönetem a Szent Ferenc Alapít-
vány támogatói-nak. Külön köszönöm 
a keresztszülôk támogatását és kö-
szönöm szépen a „névtelen” támo-
gatóinak havi hozzájárulását. 

My very special thanks to David 
Macnaughtan of Dentavision for 
his unbelievable support over the ye-
ars giving me the dental materials 
necessary for my work. My God 
bless you David for supporting this 
„unknown” cause. I couldn’t have 
done without. A lot of happy children 
can vouch for that. 

Maradok sok szeretettel 
Kalotay Eszter
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SPORT
Az úszók kapitánya 

szerint új 
világklasszisunk született
A két évvel ezelôtti barcelonai ered-

ményeket sikerült túlszárnyalni, így 
elégedett a magyar úszó-válogatott 
kazanyi szereplésével Kiss László 
szövetségi kapitány. A 2013-as világ-
bajnokságról 3 arany-, 1 ezüst- és 1 
bronzéremmel tértek haza a magya-
rok, most 3-2-4 a mérleg.

A szakember külön kiemelte a 400 és 
200 méter vegyesen arany-, 200 méter 
háton pedig bronzérmes Hosszú Ka-
tinkát, aki nemcsak, hogy „hozta ma-
gát”, hanem azzal, hogy a rövidebbik 
vegyes számban világcsúccsal diadal-
maskodott, túlteljesítette az elváráso-
kat.

A szövetségi kapitány hatalmas elis-
meréssel beszélt Cseh Lászlóról, aki 
elsô úszóként a hetedik vb-jén is érmet 
szerzett. A 29 éves versenyzô 200 mé-
ter pillangón arany-, 100-on ezüst-, 50-
en pedig bronzérmet nyert. „Laci több 
mint hét kilóval kevesebb, végre ideá-
lis a súlya, a rutinja pedig fantasztikus” 
--- mondta Kiss László.

A Kazanyba 2009 óta veretlenül ér-
kezô Gyurta Dániel 200 méter mellen 
nyert bronzérmével kapcsolatban el-
mondta, az olimpiai bajnok úszónak 
egyszerûen nem lett volna szabad eny-
nyire erôsen kezdeni a döntôben: „Úgy 
gondolom, száz mellen kellene javul-
nia, hogy ne történjen meg vele még 
egyszer az, hogy elvigyék, és ne tudja 
úgy teljesíteni a második száz métert, 
ahogyan azt neki kell.”

A vizes vb zárónapján 400 méter ve-
gyesen ezüstérmes Verrasztó Dávid 
Kiss László szerint igazi klasszissá 
vált: „Dávidnál végre elérkezett az 
igazi áttörés, tavaly a dohai rövidpá-
lyás világbajnokságon látszott, hogy 
már nem csak Európában képes kiug-
ró teljesítményre, ezt most a nagyme-
dencében is sikerült igazolni. Nagyon 
jó látni, hogy a magyar vegyesúszó 
iskolának köszönhetôen itt egy újabb, 
a szó szoros értelmében vett világ-
klasszis.”

Az 1500 méter gyorson bronzérmes 
Kapás Boglárkával kapcsolatban 
kiemelte, hogy az ezen a távon elké-
pesztô országos csúccsal harmadik 
versenyzô teljesen kiúszta magát a 
fináléban, ezért nem tudott fô számá-
ban, a 800 méteren még jobban telje-
síteni, ott végül hatodik lett.
Szilágyi Liliána élete elsô felnôtt 

nagymedencés világbajnokságán 200 
méter pillangón a hetedik helyen vég-
zett, 50 és 100 méteren azonban visz-
szalépett. „Biztos vagyok benne, hogy 

elmondta, Kazanyban magasra került 
a mérce, de a magyarok mindent meg-
tesznek a hasonlóan sikeres rende-
zésért. 

Pedig Budapest jelentôs hátránnyal 
indult, hiszen míg Tatárország fôvá-
rosa hat évig készülhetett a vb-re, ad-
dig a magyar fôvárosnak --– Mexikó 
visszalépése után –-- beugróként erre 
mindössze két éve jut. Viszont az or-
szágnak olyan kormánya van, amely 
nemcsak hirdeti, hogy a sport straté-
giai ágazat, hanem kiemelten támogat-
ja is. A kazanyi eredmények azt mutat-
ják, nem hiába, az új uszodaközpont 
pedig már épül.

S.M.
(Magyar Hírlap)

A Rosenborg ismét 
elverte a Lokit

A Debrecen labdarúgócsapata búcsú-
zott az Európa Ligától, mivel a múlt 
heti hazai vereség után a visszavágón 
is kikapott a Rosenborgtól a selejtezô 
harmadik fordulójában. A DVSC a 48. 
perctôl emberhátrányban játszott 
Máté Péter kiállítása miatt.

Európa Liga-selejtezô, 3. forduló, 
visszavágó:

Rosenborg (norvég) --- Debrecen 3-1 
(2-1) 

Továbbjutott: a Rosenborg, kettôs 
gyôzelemmel, 6-3-as összesítéssel.

 Két nagy debreceni helyzettel indult 
a mérkôzés, bô negyedóra elteltével 
azonban átvette az irányítást a Rosen-
borg, amely egy átívelést követôen 
éles szögbôl, fejesbôl szerzett vezetést. 
A gól után kicsit visszaesett az iram, 
aztán egy szép távoli lövéssel növelte 
elônyét a hazai csapat, de a debrece-
niek még a szünet elôtt csökkentették 
hátrányukat.

Nem sokáig örülhettek azonban Cas-
tillion szép lövésének, mert a második 
félidô elején emberhátrányba kerül-
tek. A játékrész folytatásában a Ro-
senborg nem igazán törte magát újabb 
gól megszerzéséért ---- ezzel együtt a 
hajrában még egyet összehozott ----, 
miközben a Debrecen védekezett, tá-
madást gyakorlatilag nem tudott már 
vezetni.

Magyar csapat még egyszer sem tud-
ta legyôzni a Rosenborgot. Elôször 
1986-ban az Intertotó Kupában a Vide-
oton játszott vele, a csoportkör mind-
két összecsapása döntetlennel zárult. 
A legközelebb az 1997-es Bajnokok Li-
gája-selejtezôben az MTK állt a gyô-
zelemhez, a kék-fehérek 3-2-re vezet-
tek a Hungária körúton, amikor a 68. 
percben kialudtak a fények, és nem 
tudták folytatni az összecsapást. Más-
nap, a megismételt mérkôzésen 1-0-s, 
majd a norvégiai visszavágón 3-1-es 
Rosenborg-siker született. 2000-ben a 
Dunaferr került össze az északi 
együttessel, Egervári Sándor baj-
nokcsapata 2-2-es hazai döntetlen és 
2-1-es idegenbeli vereség után búcsú-
zott. a nemzetközi porondon. 

NB 1 4. forduló
Nagyon elverte az MTK a Diós-

gyôrt
Nem kellett sokat várniuk az MTK-

szurkolóknak a vezetô gólra, amelyet a 
11. percben Kanta József szerzett 
meg egy jól eltalált szabadrúgásból. A 
folytatásban is aktívabb maradt az 
MTK, igaz, kisebb lehetôségek a diós-
gyôriek elôtt is adódtak. A 30. percben 
azonban tovább romlott a borsodiak 
helyzete, Vadnai ugyanis egy szeren-
csés találattal megduplázta a hazai 
gólok számát. A DVTK a fordulás után 

gyakorlatilag tíz perc erejéig tudott 
valódi ellenfele maradni a vendéglá-
tóknak, az 56. percben ugyanis ember-
hátrányba került, három perccel ké-
sôbb pedig az MTK megszerezte a 
harmadik gólját, és ezzel eldöntötte a 
mérkôzést. A hátralévô idôben a fôvá-
rosi kék-fehérek még két alkalommal 
vették be a diósgyôri kaput, az utolsó 
találatot ráadásul tizenegyesbôl sze-
rezték úgy, hogy a vétkes Antal Bo-
tond kapust a játékvezetô a szabály-
talanság miatt kiállította.
MTK –Diósgyôri VTK 5–0 (2–0)
Pontot mentett az Újpest
Az elsô félidô túlnyomó részében az 

Újpest irányította a játékot, több hely-
zetet dolgozott ki, mint riválisa, de a 
kapuba csak a 34. percben sikerült 
betalálnia. A játékrész végéhez érve, 
bár semmi nem utalt elôzetesen erre, 
komoly fordulat következett: a Puskás 
Akadémia két támadásból kétszer volt 
eredményes, igaz, a második találatnál 
az újpesti védôrôl, Jonathan Herisrôl 
pattant a labda a hazaiak kapujába. A 
szünet után az újpestieknek kellett 
futniuk az eredmény után. A felcsúti 
vendégek az energiájuk túlnyomó ré-
szét az eredmény megtartására fordí-
tották. A Puskás Akadémiának csupán 
néhány percen múlott a siker kiharco-
lása, s a három pont megszerzése, a 
lila-fehérek ugyanis addig erôltették a 
támadásokat, amíg a 91. percben beta-
láltak, így egy pontot otthon tudtak 
tartani.
Újpest –Puskás  2–2 (1–2)
Simán nyert otthon a Paks
A hazaiak kezdték valamivel aktívab-

ban a mérkôzést, amelynek elsô tíz 
perce az óvatos labdajáratással telt, 
majd bô negyedóra és egy szöglet után 
a Paks megszerezte a vezetô gólt. Ezu-
tán a Honvéd játéka vált támadóbbá, 
ám a kispestiek elpuskázták a hely-
zeteiket, ez pedig megbosszulta magát: 
alig több mint öt perccel a félidô vége 
elôtt megduplázta elônyét a hazai 
együttes. Fordulás után elôbb a kis-
pestiek a kapufát találták el, a 63. perc-
ben azonban Balázs Zsolt megszerezte 
saját maga második, csapata harmadik 
gólját, és ezzel gyakorlatilag eldöntötte 
a mérkôzést, valamint a három pont 
sorsát. 
Paks–Honvéd 3–1 (2–0)
Megszerezte elsô pontját a Vasas
Az elsô félidôben a vendégek uralták 

a találkozót, amelynek az elején ka-
pufát is rúgtak, a bátor támadójáték 
azonban nem eredményezett gólt a 
nyitó 45 percben. A hazai támadások-
ban jóval kevesebb volt a veszély, rá-
adásul a békéscsabaiak dolgát nehezí-
tette, hogy a játékrész közepén 
kényszerségbôl cserélniük is kellett. A 
szünet után hasonló mederben foly-
tatódott a mérkôzés, ám ezúttal a Va-
sas gyorsan gólt tudott szerezni, sôt, a 
félidô elején öt percen belül kétszer is 
eredményes volt, ezzel tulajdonképpen 
eldöntötte a három pont sorsát. 
Békéscsaba–Vasas 0–2 (0–0)
Fehérváron verte meg a Videotont 

a Ferencváros
A Ferencváros 3-1-re nyert a címvédô 

Videoton otthonában, és ezzel négy 
forduló után is –-- egyedüliként a me-
zônyben –-- százszázalékos a labdarúgó 
OTP Bank Ligában.

A szünet után kissé álmosan játszott 
az FTC, és ezt kihasználva egyen-
lítettek az emberhátrányban játszó 
fehérváriak. Azonban gyorsan jött a 
válasz: Böde egy kipattanó után nem 
hibázott. A zöld-fehérek késôbb már 
jól védekeztek, nem sok esély mutat-
kozott az egyenlítésre. 

ha egészséges, akkor lényegesen jobb 
eredményre lett volna képes. Összes-
ségében a 200 méter pillangó mezônye 
nem olyan erôs” --- mondta a kapitány, 
aki szerint a jövô évi, riói olimpia elôtti 
felkészülése már sokkal jobb lehet Szi-
lágyinak, idén ugyanis több „tényezô” 
--- érettségi, egyetemre jelentkezés --- 
negatívan hatott rá.

A tréner röviden kitért Jakabos 
Zsuzsannára, valamint Gyurta 
Gergelyre is, egyelôre még a szakmai 
stáb sem tudja az okát, hogy elôbbi 
miért szerepelt a vártnál gyengébben, 
míg utóbbinak a kapitány szerint „el 
kell döntenie, hogy nyíltvízi úszóként, 
vagy medencés versenyzôként akarja-
e folytatni pályafutását, mivel a kettô 
együtt nem fér meg.”

Kiss László leszögezte, a decemberi, 
izraeli rövidpályás Európa-bajnoksá-
got is komolyan veszik, így hiába lesz 
jövô nyáron olimpia, a legjobbak ott is 
versenyeznek majd.

Magasan a mérce
A kazanyi világbajnokság záróün-

nepségén Dmitrij Medvegyev orosz 
miniszterelnök nagyon pontosan fo-
galmazta meg a magyarok tenniva-
lóját, mert azt kívánta, hogy a 2017-es 
budapesti világbajnokság rendezése 
hasonlóan sikeres legyen, úszóink pe-
dig annyi érmet nyerjenek, mint most, 
az oroszországi világversenyen. Ezzel 
pedig nagyon magasra tette a mércét.

Sokszor mondják, hogy magyar 
sikersportágak nem tartoznak a leg-
népszerûbb világsportok közé, közvet-
ve persze utalva arra is, hogy például 
labdarúgásban, kosárlabdában vagy 
atlétikában távol vagyunk a nemzetkö-
zi élmezônytôl. Az úszás azonban a 
kivételek közé tartozik, hiszen nincs a 
világon olyan ország, ahol ne ûznék ezt 
az alapsportágat, például csak az 
Egyesült Államokban a különbözô kor-
osztályokban kétmillió úszót tartanak 
nyilván. A múlt heti világbajnokságon 
190 ország versenyzôi küzdöttek a he-
lyezésekért, s közülük az összesített 
éremtáblázaton Magyarország tíz 
éremmel a nyolcadik helyen végzett, 
olyan korábbi vizesnagyhatalmakat 
megelôzve, mint Japán, Németország, 
Hollandia, Spanyolország. 

Még kedvezôbb sportolóink világbaj-
noki szereplése, ha Olasz Anna 25 
kilométeres nyíltvízi ezüstjét nem szá-
mítjuk –-- de természetesen megsüve-

geljük és gratulálunk neki --–, és csak a 
„medencében” nyert úszóérmeket 
nézzük. A táblázaton az Egyesült 
Államok végzett az élen Ausztrália 
elôtt, a magyar válogatott pedig három 
arany-, két ezüst- és négy bronzérmé-
vel hatodik lett, és öt dobogós helye-
zéssel szerzett többet a házigazda 
orosz csapatnál, amely egy arany-, egy 
ezüst- és két bronzéremmel csak ti-
zenegyedik a táblázaton. A mi csapa-
tunkból egymaga Cseh László nyert 
majdnem ennyit, Hosszú Katinka 
pedig két arany- és egy bronzérmével 
egymaga megelôzte a teljes orosz vá-
logatottat.

Ebbôl is kiderül, hogy ez a két ma-
gyar úszó nemzetközi viszonylatban is 
milyen kiemelkedô teljesítményt 
nyújtott. A már ötszörös világbajnok 
Hosszú Katinka a jelenlegi élmezôny 
egyik legjobbja, s ha nem vállalja túl 
magát, akkor jövôre a riói olimpián is 
folyatódhat sikersorozata. Cseh László 
pedig példát mutatott –-- nem csak az 
úszóknak –--, hogy egy eredményes 
pályafutás utolsó fázisában is, ha van 
hit, akarat, elszántság és szorgalom, 
akkor meg lehet újulni. Ráadásul a 
korábbi vegyesúszó pillangózva nyert 
arany-, ezüst- és bronzérmet Kazany-
ban. A mellúszó Gyurta Dániel gyô-
zelmi sorozata ugyan megszakadt, 
szoros csatában harmadik lett, de aki 
ismeri olimpiai bajnokunk profizmu-
sát, aligha kételkedik abban, hogy már 
Rióban visszaszerzi a mellúszás koro-
náját. És mögöttük is van utánpótlás, 
Verrasztó Dávid már a dobogó má-
sodik, Kapás Boglárka a harmadik 
fokára állhatott. Minden idôk egyik 
legsikeresebb világbajnoksága után --
– úszóink 1994-ben nyertek szintén tíz 
érmet –-- bizakodva várhatjuk a jövô 
évi olimpiát.

Némi meglepetésre a világ sportjá-
ban eddig ismeretlen Kazany szinte 
hibátlan vb-t rendezett. Nem csak ud-
variasságból mondta Julio C. Mag-
lione, a nemzetközi szövetség elnöke a 
záróünnepségen, hogy a világbajnok-
ságok történetének talán legcsodála-
tosabb fejezetét írták Kazanyban, ahol 
otthon érezték magukat, mert a város 
az eddigi legjobb vb házigazdája volt. 
Orbán Viktor miniszterelnök a kö-
vetkezô, 2017-es világbajnokság ren-
dezô országának képviseletében, ami-
kor átvette a FINA zászlaját, szintén 
elismerôen szólt a kazanyi szervezés-
rôl. A magyar kormányfô beszédében 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Portugáliában, 2. Villámlástól, 
vihartól, 3. 1485-ben, 4. Exodus (Kivo-
nulás), 5. Az ott lévô, nagy mennyi-
ségû  vasoxidtól, 6. Romániában 1927-
ben létrejött keresztény-nacionalista, 
antibolseviszta, antiszemita mozga-
lomként, 7. Euripidész drámái, 8. Csák 
Ibolya, 9. Az ellipszis, a hiperbola, és 
parabola 10. 2001. január 1-én.

E heti kérdéseink:

1.Mi a neve a spanyol parlamentnek?

2. Ki a zeneszerzôje a A titkos  

házasság c. operetnek?

3. Milyen mûszer az echolot?

4. Kirôl szól az Egyiptom hercege c. 

rajzfilm?

5. Mi a pénzneme a Dél-Afrikai Köz-

társaságnak?

6.Kiket szólitanak szahibnak Indiában?

7. Mi az államform. Thaiföldnek?

8. Melyik angol város labdarúgó 

csapata az Arsenal?

9. Ki volt a brit miniszterelnök 1955 

és 1957 között?

10. Melyik ország fôvárosa 1992-tôl 

Abuja (Abudzsa)

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Ajándék
.Feleség a férjének:
--- Szívem, tudod mit szeretnék az 

ötvenedik születésnapomra? Egy ner-
cet vagy egy rókát.

--- Rendben van, nekem mindegy, de 
a ketrecet neked kell tisztítanod!
Drága otthon
Férj hazaér, párja dühösen rátámad:
---Te szemétláda! Hogy kerül ez a nôi 

bugyi a kabátod zsebébe?
A férj hûvösen végigméri:
--- A szomszéd adta ide. Tegnap nála 

hagytad!
Végrendelet
--- Hallom meghalt az anyósod. Hány 

éves volt?
--- Hetvennyolc.
--- Az elméje még ép volt?
--- Az csak holnap fog kiderülni, ha 

felbontjuk a végrendeletét.
Könyvek
A férj a könyvespolcon válogat, sorra 

szedi le a könyveket.
Megkérdi a felesége:
--- Mit csinálsz?
--- A Kovácsék jönnek vendégségbe.
--- És gondolod, hogy ellopják a 

könyveket?
--- Nem. Felismerik.
Szüzesség
Srác mondja az apjának:
--- Képzeld, elvesztettem a 

szüzességemet!
--- Nagyszerû! Ülj le, megiszunk egy 

felest!
--- Hát, ülni még nem bírok...

* * *
Az anyós felhívja orvos vejét.
--- Fiam, kificamodott a bokám, most 

mit csináljak?
--- Sántítson mama!

* * *
--- Mi a különbség az anyós és a lapos 

elem között?
--- Az elemnek van pozitív oldala is. 

* * *
Az anyós már hónapok óta vendé-

geskedik a gyerekeknél. Egy este azt 
kérdezi a vejétôl:

--- Mondd, van itt nálatok még olyan 
könyv, amit nem olvastam?

Mire a vô:
--- Csak egy van, mama... A menet-

rend!
* * *

Doktor úr baj van a légzésemmel.
--- Majd megszüntetjük.  

* * *
Öregember botorkál be a kocsmába.     

--- Adjon egy liter bort.
--- Vöröset vagy fehéret?
 --- Mindegy. Színvak vagyok.  

* * *
Én valahogy úgy vagyok a nôkkel, 

mint a zsiráfokkal... Tetszik, tetszik, de 
otthonra azért nem kéne.

* * *
Ha a cápa a tenyeredbôl eszik, a 

lábadból is fog.
* * *

Két szôke beszélget:
--- Ma voltam terhességi teszten.
--- És nehezek voltak a kérdések?

* * *
Szôke nô egy szórakozóhelyen egy 

sráccal beszélget:
--- Te milyen kocsival jöttél?
--- Busszal jöttem.
--- Van egy buszod?

* * *
A szôke nô odamegy a benzinkutashoz 

és így szól:
--- Elnézést, de a pumpa nem ér el a 

kocsiig!
Mire a benzinkutas:
--- Túl messze van, álljon közelebb!
Erre a szôke nô odasimul teljesen a 

benzinkutashoz.
--- Elnézést, de a pumpa nem ér el a 

kocsiig!
*  * *

--- Nagymama, miért olyan nagy a 
szád? Nagymama, miért olyan nagy a 
szemed? 

Nagymama, miért olyan nagy az 
orrod?

--- Jaj, Piroska, menj már a fenébe 
azzal a nagyítóval.

* * *
--- Tudod, hogyan lehet egy komplett 

idiótát 24 óráig bizonytalanságban
tartani?
--- ???
--- Majd holnap megmondom ...

* * *
A falu kovácsa oktatta az új inasát:
–-- elôször kiveszem a patkót a kohó-

ból, aztán ráteszem ide, az üllôre. 
Amikor megrázom a fejem, te ráütsz 
azzal a kalapáccsal. Az inas így is tett.

Azóta ô a falu kovácsa...
* * *

Srác bedugja a fejét a fodrászüzlet 
ajtaján és beszól a tulajnak:

--- Mennyit kell várnom egy haj-
vágásra?

--- Körülbelül két órát --- válaszol a 
borbély.

A srác elmegy. Néhány nap múlva 
ugyanúgy bedugja a fejét az ajtón és 
kérdi:

--- Mennyit kell várnom egy hajvá-
gásra?

A borbély körülnéz a várakozó embe-
reken és válaszol:

--- Körülbelül két és fél órát.
A srác elmegy. Egy hét múlva ugyan-

az a jelenet játszódik le. A borbély --- 
miután a srác elment --- odaszól az 
egyik vendégnek:

--- Te, komám! Nézzed már meg, 
hova megy ez a srác, mert soha nem 
jön vissza hajat vágatni! Egy kis idô 
múlva a borbély barátja visszatér, a 
hasát fogja a röhögéstôl.

--- Na mi van? --- kérdi a borbély --- 
Hova ment a srác?

A haverja még mindig fulladozva:
--- Hát a nejedhez, te hülye!

* * *
New York:
--- Visszavennék a revolvert, amit ma 

reggel vásároltam itt?
--- Miért? Nem mûködik?
--- Nem tudom. De most telefonáltak, 

hogy a feleségemet elütötte egy autó.

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLMióta esznek asztalnál az embe-
rek?

Elsô pillanatra azt hinné az ember, 
hogy asztal nélkül szinte nem is lehet 
enni. Pedig dehogynem! A szabad ég 
alatt, bográcsban való fôzés a gyûjtö-
getô életmód maradványa. Ugyanez 
az életmód hagyományozta ránk a 
bográcsban ott ételnek tálalásmódját 
is. A kint járó emberek a párolgó 
vasfazekat egyszerûen a puszta földre 
helyezik, körülülik, s kagylóhéjból 
meg vesszôbôl szerkesztett kanalakkal 
meregetnek belôle.

Tehát az étel kezdetben még nem 
szakadt el a földtôl. A bogrács, a serpe-
nyôs fôzés a pásztorélet hagyomá-
nyaként sokáig tovább élt még a pa-
rasztházakban. Korábban ezekben 
sem volt asztal. A bográcsot a földre 
állították, és zsámolyokkal rakták kö-
rül. Azon ülve, fakanállal szedegettek 
belôle.
Közös bográcsból, többen? 
Természetesen. Vagy a bográcsból, 

vagy a subáról. Szokásban volt pászto-
raink között az is, hogy a bográcsból a 
pörkölt húst vagy a köleskását a su-
bára fordították ki. A suba volt tehát 
az asztal.

A fejlôdés következô foka az evôszék 
volt. Ez tulajdonképpen egy alacsony 
és lyukas ülôkéjû szék. Ebbe állították 
bele a bográcsot. Így vált el a bogrács 
vagy az evô fatál a földtôl. Igen ám, de 
az evôszék még nem asztal!

Hamarosan elérkezett a fejlôdés 
idáig is. Az alacsony evôszék, vagy 
mint az asztal szó meghonosodása 
után nevezni kezdték: asztalszék, 
nemcsak a pásztorok közt, hanem a 
parasztkonyhában is közönséges volt. 
Innen mindinkább kiszorította az úri 
rendbôl átkerült magasabb asztal, 
mely idôvel már a szobában kap he-
lyet, de tarka, hímzett, szôtt abrosszal 
letakarva sokáig inkább csak díszbútor 
maradt, akárcsak a magasra vetett 
ágy vagy a festett-faragott szék.

Mióta használunk kanalat?
A kanál használata visszanyúlik az 

emberiség legrégibb korába, alakja a 
legkülönbözôbb népeknél évezredek 

során ugyanaz maradt. A legprimi-
tívebb kanál a behasított nádszálba 
szorított fél kagyló. Elôfordul ôskori, 
középkori leletekben --- de halászok, 
pákászok még századunkban is sok 
helyen ilyennel kanalazzák az ételt. Az 
ôskorban agyagból készült, formája 
kis, kagyló alakú csésze, amelynek 
egyik oldalából nyél áll ki. Svájci 
leletekbôl, hol a tárgyak konzerválóbb 
rétegekben feküdtek, ismerünk faka-
nalakat is, amelyek szintén az újabb 
kôkorból erednek. Az asszírok vörös-
rézbôl készítették a kanalat. Az egyip-
tomiak fából faragott kanalakat hasz-
náltak.

A görögöknél még aranykanál is elô-
fordult, jobbára azonban homorúra 
formált kenyértészta szolgált kanálként. 

Pompejiben bronzkanalakat találtak.
A 14. és 15. században a francia és a 

burgundi udvarban kezdôdött a luxus-
kanalak virágkora. Ötvösök, zomán-
colók és elefántcsont-faragók reme-
keltek kanálügyben. A 17. századtól 
kezdve tûnnek fel azok a kanalak, 
amelyeket nagyrészt ma is használunk: 
az enyhén hajlított nyelû, lapát alakban 
végzôdô evôeszközök.

 Mióta használunk szalvétát?
Az 1450-es esztendôkben vezették be 

a vászonból szôtt szalvéta használatát. 
Addig mindenki a földig érô abroszba 
törülközött; mivel pedig ujjaikkal et-
tek, minden fogás után abroszt kellett 
váltani. Divatba kerülve a szalvéta 
elôbb a gyermeknek nyakába terül, a 
felnôtteknek pedig a térdére. De ez 
nem minden nemzet gyakorlatában 
egyforma. Így például az angolok, spa-
nyolok, hollandok, akik egy idôben 
széles, kikeményített, fodros, kerek 
gallért viseltek, étkezés közben a nya-
kukba szalvétát gyûrtek, hogy kezük-
kel a szájukig vitt étel a gallért be ne 
piszkítsa. Egyébként a szalvéta megje-
lenése újabb illemszabályt szült: 1500-
ban illetlennek tartják, ha valaki az 
orrát törüli belé.

Ez persze a vászon asztalkendô tör-
ténete. A papírszalvéta születési évét, 
elsô alkalmazójának nevét nem sike-
rült kinyomozni. Egyik forrásmunka 
szerint 1893-ban „nem ritkák már” a 
papíros asztalkendôk sem. Ennek 
alapján talán nem sokat tévedünk, ha 

megjelenését és használatának általá-
nosabb elterjedését a 19. század má-
sodik felére tesszük.

 Igaz-e, hogy az ôsmagyarok nye-
reg alatt puhították a húst?

A választ László Gyula A honfoglaló 
magyar nép élete címû munkájában 
találtuk meg:

„Elôször is le kell szögeznünk, hogy 
egyetlen, a magyarságot ismerô régi 
író sem állítja ezt rólunk, hanem ez 
csak a külföldi köztudatban ránk ra-
gadt mendemonda. Nem rólunk írják 
ezt, hanem a hunokról állítja Am-
mianus Marcellinus, aki ugyan kato-
natiszt volt, de a hunokkal sohasem 
hadakozott. Szerinte: »A hunok... min-
denféle állatok nyers húsával táplál-
koznak, amelyet a lovuk hátára, comb-
juk alá tesznek, s kissé porhanyóra 
melegítenek.«Innen terjedt át ez a 
mendemonda ránk, magyarokra is.”

1349-ben egy müncheni ember, bizo-
nyos Schütberger János, aki 32 évet 
töltött Perzsiában, Turkesztánban és 
másutt, a kirgizekrôl ezt írja: „...láttam, 
mikor az útban pihenôt tartottak, hogy 
veszik a húst, vékonyra szeletelik, a 
nyereg alá rakják, és rajta lovagolnak. 
Aztán esznek belôle, mikor éhesek, de 
elôbb besózzák.”

E két adat után, úgy látszik hogy 
mégiscsak van valami ebben a men-
demondában. Vizsgálódjunk csak to-
vább! Bergmann József német utazó, 
aki a múlt század legelején több évet 
töltött a Volga torkolata körül élô kal-
müköknél, többek között ezt írja:

„Egy általánosan elterjedt nézet azt 
vallja, hogy a kalmükök, mint más 
szomszéd nomád népek is, nyergük 
alatt puhítják meg evésre a húst. Való 
igaz, a kalmükök tesznek húst, bár fô-
képp hajat, a nyergük alá, ámde csak 
azért, hogy a kemény, favázas nyereg-
tôl feltört lovak hátát vele gyógyítsák. 
Mikor az effajta flastrom hivatásának 
megfelelt, eldobják mint hasznavehe-
tetlent. Én e mendemondákról beszél-
tem néhányszor a kalmükökkel s han-
gosan nevettek az európaiak 
bárgyúságán.”

Ez az adat --- s még néhány más is --- 
meggyôzôen bizonyítja, hogy ôseink 
nem nyereg alatt puhított hússal él-
tek.

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”

az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au



00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
00:15 Piri mindent tud 
(1932) Magyar filmvígjáték  
01:25 Család-barát     
02:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
02:45 Ridikül - Női talk-
show: Barát vagy ellenség? 
03:35 Képvadászok (1985)  
Magyar bűnügyi film . 
Forgatókönyvíró-rendező: 
Szurdi Miklós, Szurdi And-
rás; Szereplők: Andorai Pé-
ter (Gál), Kern András 
(Richter), Végvári Tamás 
(Bakos), Hollósi Frigyes 
(Lengyel Béla), Gáspár 
Sándor (Varga), Gór Nagy 
Mária (Annamária) Három 
- nem túl eszes - bűnöző el-
lop néhány képet a múze-
umból, és egy bőröndbe 
rejti. A bőröndöt azonban 
összecserélik egy hasonló-
val. Ezzel a bőrönd vándor-
útra indul, a tolvajok pedig 
futnak a pénzük, vagyis a 
lopott műkincsek után, és a 
megbízójuk elől. 
04:55 Hagyaték: Leltár - 
Gondolatok a Hagyaték 
első félszáz adásából .
05:30 Duna anzix 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 1 perc, 1 élet  
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:40 Világ   
11:05 Kárpát expressz   
11:25 Ízőrzők 
Gávavencsellő
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazinn
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:05 Evangélikus ripor-
tok, Evangélikus magazin  
16:20 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Határúton Magyar doku-
mentumfilm  
17:20 Hazajáró: Bihar-
hegység 
17:50 Magyarok Latin-
Amerikában  9/9.  
18:25 Öt kontinens  
19:00 Hogy volt?! Raksá-
nyi Gellértre emlékezünk 
20:00 Retró kabaré  Archív 
válogatásunk második ré-
szébe többek között olyan 
emlékezetes jelenetek kerül-
tek, mint Szilágyi György: 
"Hal a szatyorban" című 
mini szituációs komédiája, 
Salamon Béla Pomócsi bá-
csija - ugye, emlékeznek 
még: "Ha én egyszer kinyi-
tom a számat?!", - a Kör-
mendi János által átírt Há-
rom nővér-jelenet, vagy a 
Markos-Nádas duó halhatat-
lan katona-paródiája...
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Katalin 
románca 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show A nyereményút 
22:35 Ridikül - Női talk-
show Mikor vállaljunk 
gyermeket? 
23:20 Kárpát expressz   
23:45 Világ   
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00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:20 Balatoni Nyár  
02:05 Család-barát 
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:10 Ridikül - Női talk-
show 
04:00 Hazajáró. Kis-Kárpá-
tok - A nyugati gyepű őre 
04:25 Szerelmes földrajz 
(2013) Védjük hagyomá-
nyainkat! - Hoppál Mihály. 
A hetvenedik születésnap-
ját közelmúltban ünneplő 
Hoppál Mihály néprajzku-
tató, etnológus így indokol-
ja választását: „Amikor ar-
ra gondolok, melyik is az a 
tájegység, amelyhez iga-
zán kötődöm, akkor ez szá-
momra mindig Zemplén, 
Sárospatak és környéke, 
Abaújszántó. Ez az a vi-
dék, ahol gyermek- és ifjú-
koromat töltöttem, s ez kü-
lönleges érzelmekkel tölti 
meg szívem. Nemcsak ta-
nulmányaim egy része köt 
ide, hanem az is, amikor 
elkezdtem igazán a nép-
rajzzal foglalkozni. Az első 
kutatóutak, az első gyűjté-
sek, az hogy elindulhattam 
azon a pályán, amit elkép-
zeltem magamnak. Mert 
az igazság az, hogy már 
egészen korán, aránylag 
tudatosan eldöntöttem, 
hogy a kultúrával szeret-
nék foglalkozni..”
05:00 Hagyaték: Szent 
Flórián lovagjai - A 
tűzoltók/I. 
05:25 Duna anzix  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár 
09:25 Család-barát  
10:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍRE 
10:35 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás  
11:20 Ízőrzők Zalaegerszeg 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran   Szerb 
nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschirm  
Német nemzetiségi magazin
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:10 Új nemzedék  
15:40 Isten kezében  
16:10 Útravaló  
16:30 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Szent József a Dobroda 
partján. Magyar dokumen-
tumfilm  
17:25 Határtalanul magyar 
Száz év a közösségért - 
Magyar cserkészszövetség 
17:55 Hazajáró Görgényi-
havasok 1. - A Mező-ha-
vas rétegei 
18:30 Térkép  
19:00 Hogy volt?! Turay 
Idára emlékezünk 
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Xian Yeng 
International
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Reflux 1.
22:35 Ridikül - Női talk-
show A név kötelez 
23:20 Minden tudás   
23:45 Kék bolygó 

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:20 Balatoni Nyár 
02:05 Család-barát 
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:15 Ridikül - Női talk-
show Mit várnak el a nők a 
férfiaktól? 
04:05 Hazajáró Gömör-
tornai-karszt 2. - A Bódva-
völgytől Szádelőig 
04:30 Szerelmes földrajz 
Bori "színpadai" - Zenés 
kalandozások Szegedtől 
Pestig - Keszeri Bori . Ke-
szei Bori operaénekes elő-
ször a Vértesbe, Mórra és 
Csókakőre vitt volna ben-
nünket, ám „hála” a politi-
kának, Szeged és Budapest 
lett belőle.„Szeged egyik 
legmeghatározóbb városa 
életemnek. Itt kezdtem a 
pályámat, itt töltöttem fia-
talságom legszebb éveit. 
Annyira teljes és  „gömbö-
lyű” volt az életem e medi-
terrán  jellegű, egyetemi 
városban, hogy emléke 
máig elkísér. Valódi társu-
lathoz és közösséghez tar-
tozhattam.Az én szerelmes 
földrajzom egyébként is 
egy kissé fordított: először 
inkább emberekhez kötő-
döm, s általuk szeretek 
meg egy várost, egy tájat. 
Soha sehol nem éreztem 
magam annyira otthon, 
mint Szegeden. És ott a 
másik nagy szerelem, 
Budapest
05:00 Hagyaték A hazáért 
mindhalálig - A Ludovika 
05:30 Duna anzix Tojáshéj 
a Dunában - A Duna-delta 
vidékén 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:35 Iskolapad   
11:00 Élő egyház   
11:20 Ízőrzők Nagyrécse 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Slovenski utrinki  
Szlovén  nemzetiségi magazin
12:25 Alpok-Duna-Adria  
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár  
15:10 Útmutató  
15:40 Így szól az Úr!  
15:45 Engedjétek hozzám 
15:55 Europa Cantat   
16:25 Kivonulás a Paradi-
csomba Dokumentumfilm  
17:25 Határtalanul magyar 
A megtartó erő - Szórvány-
sors a Bánságban 
17:55 Hazajáró Közép 
-Dalmácia 2. 
18:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
19:00 Hogy volt?! Bács 
Ferenc születésnapjára 
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Műholdbecsapódás 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Ügyfélszolgálat 
22:30 Ridikül - Női talk-
show Zöld hírességek, 
Öko sztárjaink 
23:15 Élő egyház    
23:40 Iskolapad    

00:05 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:20 Balatoni Nyár  
02:05 Család-barát 
02:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍRE
03:10 Ridikül - Női talk-
show Zöld hírességek, 
Öko sztárjaink 
04:00Hazajáró  Görgény-
fennsík I. - A székely 
tanyavilág zsindelyországa 
04:30  Szerelmes földrajz 
(2013) Perespusztától az 
Akadémiáig "A jászszent-
andrási neogótikus temp-
lom azért nagyon fontos 
számomra, mert a művé-
szet első olyan kisugárzása 
felém, amelyik aztán iga-
zán a mostani életem felé 
sodort. Az első belső „köz-
téri” munkám itt található, 
Aba-Novák árnyékában. 
Innen indultam el, nagy 
léptekkel eljutottam Rómá-
ba, majd onnan visszafor-
dulva jöttem végig Euró-
pán. Sokfelé jártam, de a- 
mire igazán büszke va-
gyok, hogy Perespusztáról 
eljutottam a Kecske utcá-
ba, a Magyar Művészeti 
Akadémiáig.” Hevesen a 
nagypapa háza (itt él ma 
Kő Pál szobrászművész a 
családjával), a múzeum és 
a művésztelep, Jászszent-
andráson a már említett 
neogótikus templom, 
Csász, ahol egykoron az 
iskola állt, Budapesten az 
Epreskert a műhellyel és 
persze a kedves köztéri 
szobrok a Gellért-hegytől a 
Váci utcáig: ezek „Lujos” 
(így szólítja mindenki)
„szerelmetes” helyszínei.
05:00 Hagyaték A teljesség 
felé - Weöres Sándor ha-
gyatéka. Hagyomány, tra-
díció, hit és önismeret 
Weöres Sándor költészetében
05:30 Duna anzix.  A 
Duna-delta zárkózott lakói 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Unió28   
11:05 Profit7   
11:25 Ízőrzők Hajós 
Magyar ismeretterjesztő 
12:00 Déli harangszó  '
12:00 Életkerék  
12:30 Hazajáró Orbaiszék 
2. - A Lakócáról Zaboláig 
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár  
15:10 Katolikus Krónika 
15:40 Önkéntesek  
16:10 Szabó Árpád - a 
katedra nélküli professzor. 
Magyar dokumentumfilm  
17:05 A MAGYAR MŰ-
VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA
(2015) 8/8.: 75 perc Fábri 
Zoltán filmrendezőről
18:30 Hogy volt!?... Béres 
Ilona televíziós munkái 
19:40 Fábry  
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Elátkozott hivatal 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Névtelen levelek 
22:30 Ridikül - Női talk-
show Online világ
23:20 Profit7   
23:40 Unió28  

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:15 Ridikül - Női talk-
show (2013) Online világ 
04:00 Hazajáró (2012)  
Görgény-fennsík II. - Uz 
Bence nyomában 
04:30 Szerelmes földrajz 
Táj a szívem... Czakó 
Gábor, író  
05:00 Hagyaték (2014)  
Állva meghalni - Budapest 
ostroma és a kitörés 
05:30 Duna anzix (2011)  
"Mikor a delta a forrásra 
gondol..." - A Duna halála 
Magyar ismeretterjesztő  
05:50 Fizessen, nagysád! 
(1937) Magyar filmvígjá-
ték  (ff.)  Rendezte: Rátho-
nyi Ákos. Szereplők: Jávor 
Pál (Szilágyi Péter), Muráti 
Lili (Zsuzsi), Kabos Gyula 
(Fábry Ágoston malomtu-
ajdonos), Gombaszögi El-
la (A házvezetőnő), Lata-
bár Kálmán (Vukovác, 
tornatanár). A filmet 1937. 
március 11-én mutatták be.
07:00 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
07:30 Virágzó Magyaror-
szág  Hajdúböszörmény 
07:55 Garszonlakás kiadó 
(1939)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Balogh Bé-
la Szereplők: Pataky Jenő 
(dr. Bodnár Sándor), Ju-
hász József (dr. Kádár 
András), Turay Ida (Piri), 
Keresztessy Mária (Irma), 
Rajnai Gábor (Kenessey), 
Simor Erzsi (Klári), Kürt-
hy György, Latabár Árpád 
(Sóvári)
09:05 Család-barát 
10:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:30 Itthon vagy!  
11:00 Tessék! 
11:25 Ízőrzők 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsoko
13:00 Híradó
13:15 Novum Génmódo-
sított állatok a gyógyítás 
szolgálatában
13:50 Kézilabda Szuper-
kupa női döntő - FTC-
GYŐR   
15:45 Az új rokon (1934)  
Magyar filmvígjáték  Ren-
dezte: Gaál Béla. Szereplők: 
Gózon Gyula (Esztáry Sán-
dor), Berky Lili (Tóni néni, 
a felesége), Delly Ferenc 
(Miklós, a fiúk), Perczel Zita 
(Kitty), Kabos Gyula (Sám-
son főpincér), Turay Ida 
(Málcsi), Gombaszögi Ella 
(Emma néni), Vaszary Piri 
(Gabriella), Pethes Sándor 
(Bernáth Pista) 
17:25 Vaddisznók (2014)  
Magyar dokumentumfilm  
18:20 Szabadság tér ́ 89   
19:05 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
20:00 Mindenből egy van 
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show A tréning 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Megszűnés 
22:30 Ridikül - Női talk-
show 
23:20 Itthon vagy!  
23:45 kult.hu   

00:10 Himnusz  
00:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:25 Garszonlakás kiadó 
1939. Magyar filmvígjáték  
01:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
01:50 Az új rokon (1934) 
Magyar filmvígjáték  
03:15 Család-barát  
04:30 Mesélő cégtáblák 
05:00 Építészet XXI.  
05:25 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar 
orfeum. Mit jelentett a 19. 
század végén a „tingli – 
tangli”? Milyen volt akkor 
a táncosnő – ideál? Kik 
jártak a zengerájokba? 
Hogyan szórakozott 100 
évvel ezelőtt Budapest? 
Hol és mikor nyílt meg az 
első Pesti Orfeum? Miért 
végezte koldusszegényen a 
korábban nábobi életet élő 
alapító?
05:50 Muzsikál a mozi 
(1988)  A háború dalai Sze-
replők: Cselényi József, 
Hámory Imre, Karády 
Katalin, Kelly Anna, Me-
zey Mária, Palotai István, 
Pethes Ferenc, Sárdy Já-
nos, Simor Erzsi
06:25 Hagyaték (2015)  
Égi korona földi őrei - A 
kormányőrség 
06:55 Virágzó Magyar-
ország Polgárdi 
07:20 Építészkorzó  
07:45 Díszmagyar (1949)  
Magyar film  Rendezte: 
Gertler Viktor. Szereplők: 
Benkő Gyula (Rédey La-
jos), Bánki Zsuzsa (Kitty), 
Darvas Iván (Dodó), Ko-
vács Mária (Ilonka), Solthy 
György (Gohrmann tábor-
nok), Lázár Mária (Gohr-
manné). Rédey Lajos egye-
temi hallgató egyetlen zakó-
ját az egyik szobatársa zálog-
ba vágta. De sajnos a zakó 
zsebében  ott lapul  egyetemi 
csoporttársa, és egyben sze-
relme, a bájos  Gohrmann 
Kitty karkötője, ami olaszó-
rán, csókolódzás közben 
véletlenül kikapcsolódott. 
09:15 Család-barát 
10:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
11:00 Rúzs és selyem   
11:30 Ízőrzők Mosdós 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor 
13:00 Híradó
13:20 Szabadság tér ́ 89   
14:00 Szenes Iván írta 
14:50 Örökzöld dallamok 
(1978)  Randevú a Geor-
gia Bárban 
15:20 Ybl 200 2/2. Egy 
építőmester portréja 
16:15 Magyar retró 2. 
17:15 Térkép   
17:45 Öt kontinens  
18:15 Szeretettel Holly-
woodból  
18:50 Hazajáró 
19:20 Ízőrzők 
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Fogadj örökbe! 
22:00 Munkaügyek - 
IrReality Show Nabu 
22:30 Ridikül - Női talk-
show Ridikül a ridikülben 
23:20 Rúzs és selyem   
23:45 Magyar elsők . Az 
első magyar művésztelep

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:25 Balatoni Nyár  
02:05 Család-barát 
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:10 Ridikül - Női 
talkshow A név kötelez 
04:00 Hazajáró Gömör-
tornai-karszt 1. - Alsó-
hegytől Felső-hegyig 
04:25 Szerelmes földrajz 
Abaúj: A reményteljes 
múlt - Tőkéczki László. 
„Hogy miért éppen Abaújt 
választottam? Egyrészt a 
szülőföld iránti tiszteletből. 
Másrészt a szép táj miatt, 
amely évszázadokon ke-
resztül sokkalta mozgalma-
sabb életet „élt” lelkileg, szel-
lemileg, gazdaságilag, mint 
ma, és ennek következtében 
rengeteg emléke, nagyon 
szép öröksége is van. Egy 
kissé a peremre szorult e 
vidék, a trianoni békeszerző-
déssel különösen. Az ilyen 
tájak iránt fel kell kelteni az 
érdeklődést, hogy mindenki 
megismerhesse értékeit.” Így 
vezeti be Tőkéczki László 
történész „szerelmes földraj-
zát”, amelynek állomásai: 
Felsődobsza, Abaújszántó, 
Gönc, Hejce és Vizsoly, 
Szikszó, a Hernád-völgye és 
a miskolci deszkatemplom.
05:00 Hagyaték "Szálla alá 
poklokra" - Bányászat a 
régi Magyarországon 
05:30 Duna anzix (2011)  
Úszó nádszigetek - A 
Duna-delta kapujában 
Magyar ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:40 4kerék   
11:00 Magyar gazda  
11:25 Ízőrzők 
Badacsonytomaj 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru   
Román nyelvű 
nemzetiségi magazin
13:00 Híradó 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
15:35 Isten kezében   
16:20 Városon kívüli talál-
kozások.Dokumentumfilm  
17:20 Határtalanul magyar 
A háromnyelvű Pozsony 
17:50 Hazajáró Közép-
Dalmácia 1. - Az Árpádok 
nyomában 
18:20 Szerelmes földrajz 
Szívhez közel (Luka Enikő) 
18:55 Hogy volt?! (2013)  
Hűvösvölgyi Ildikót 
köszöntjük 
20:00 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a torkán  
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Reflux 2. 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Zöld iroda 
22:30 Ridikül - Női talk-
show Mit várnak el a nők a 
férfiaktól? 
23:20 Magyar gazda  
23:40 4kerék   

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.

KERESEK, egy kedves, jóravaló 

férfi társat, akivel szép csendben, 

boldogan tudnánk élni a nyugdíjas 

éveinket. 70 éves vagyok, minden 

szenvedélytôl mentes, kiegyensúlyo-

zott, rendezett életet élek. Egy prob-

lémám van, hogy egyedül vagyok. Ha 

te is egyedül vagy, hívjál fel, talán 

kettesben jobb és szebb lenne.

Tel.: (03) 9773-5239, 0402 844 971

Aztán 
lehet 

Sydney
 

http://sydney.colorcom.hu

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.

TAKARITÁST, FÔZÉST, gyerek 

vagy idôs/beteg gondozását vállalom. 

Megbizható magyar (angolul is 

beszélô) hölgy. Telefon: 0421 830-972 

(délutáni órákban várom hívását).

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

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

MELBOURNEBEN ÉLÔ, 39 éves 

magyar, egyedülálló nô korban 

hozzáillô társat keres, komoly 

kapcsolat céljából. Válaszokat várom 

a következô email cimre:

indulgence0715@gmail.com
Tel.: +36 30 952 6568

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

URADARY KATLINA kérem hívja 

a 0408 956 536 telefonszámot a volt 

férjével kapcsolatban.

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

BENTLAKÓ tapasztalt házvezetô-

nôt keresek. Referencia fontos. Hívjon 

a 9327-8339 számon.

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

Házasságtörés titkos megfigyelése

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 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


