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BOLDOG 
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MAGYAR
megmaradásához, megkapaszkodásához szükségesek” –-- hangsúlyozta a 
VMSZ elnöke. Az ötmillió eurós költségvetésbôl felépült, októbertôl beköltöz-
hetôvé váló Európa Kollégium több mint 400 Újvidéken tanuló vajdasági 
magyar fiatal számára biztosít otthont. A kollégium idei (négy hónapos) mûköd-
tetésére 65 millió forintot fordít a magyar kormány, a továbbiakban pedig 
évente 200 millió forintot szán arra, hogy közösségi mûködtetésben tartsa a 
vajdasági magyar közösség egyik legnagyobb fejlesztését.

Százmillió forintos keretösszeggel megkezdôdik a vajdasági tanya- és pe-
remvárosi gondnoki rendszer felállítása és mûködtetése: öt-öt vajdasági önkor-
mányzat területén 15 olyan gépjármûre van szükség, amivel a legfélreesôbb 
helyeken is a magányos idôsek segítségére siethet a munkába álló 24 szociális 
gondozó. Pásztor István elmondta: a nagybecskereki nôvérek tulajdonába 
visszakerült zárdaépület megvásárlását és felújítását is támogatja a magyar 
kormány, hogy ott közösségi tér épülhessen ki a közép-bánáti régió részére. Az 
idei támogatás összege 150 millió forint, jövôre és 2017-ben pedig a projektben 
300-300 milliós forrásigénnyel számolnak.

A Pannon Rádió és Televízió mûködéséhez szükséges eszközök biztosítására 
60 millió forintot juttatnak.A sajtótájékoztatón kiderült: Erdélyben fôleg a ma-
gyar történelmi egyházak tulajdonában lévô ingatlanok felújítására, fejlesz-
tésére ítélt meg támogatásokat a kormány: a legnagyobb összeget, több mint 
940 millió forintot a kolozsvári református Bornemissza-Szilvássy ház felújítá-
sára szánták.

Támogatásban részesült továbbá a szôdemeteri református kulturális köz-
pont kialakítása, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Líceum tan-
mûhelyének létrehozása, a kolozsvári Vallásszabadság Háza, illetve Unitárius 
Püspöki Ház felújítása, a kolozsvári Szent Mihály-templom felújítási tervdoku-
mentációjának elkészítése, a szatmárnémeti katolikus Hám János óvoda felújít-
ása, illetve az Áldás Népesség Társaság inaktelki mûvelôdési és oktatási köz-
pontjának kialakítását célzó, három ütemben megvalósuló projektje. A Zöld 
Erdély egyesület a volt lövétei Római Katolikus Népfôiskolának otthont adó 
ingatlan újjáépítésére kap jelentôsebb összeget.

Plácido Domingo elôször lép fel 
a Magyar Állami Operaházban

Plácido Domingo lesz az Operaház Shakespeare-báljának sztárvendége 
2016. február 6-án. Az est különlegességét tovább növeli, hogy az elmúlt 
évtizedek zenei életét meghatározó sztártenor elôször énekel majd az Andrássy 
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Augusztus 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Boglárka nevû kedves olvasóinkat.
Boglárka: Régi magyar nôi név 

felújítása. A boglár elavult szó, jelen-
tése: fémveretes, ékköves, gyöngyös, 
zománcos. A név újabban a boglárka 
virághoz kapcsolható.

Köszönhetjük még: Ete, Etele, 
Gusztáv, Kleopátra, Nadinka, 
Orchidea, Pálma, Penelopé nevû 
barátainkat.

Augusztus 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lehel nevû kedves olvasóin-kat.
Lehel: Régi magyar név. Keletke-

zésére a lehel ige volt hatással.
Köszönthetjük még: Alfonz, Alfon-

za, Elfrida, Lél, Mia, Szeréna nevû 
barátainkat.

Augusztus 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Hermina nevû kedves olvasóinkat.
Hermina: A német Hermann fér-

finév nôiesített alakja. Jelentése:úrnô
 Köszönthetjük még Ágoston, Be-

nô, Kamélia, Lídia, Mirtill, Teo-
dóra, Hermann nevû barátainkat.

Augusztus 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Domonkos, Dominika nevû kedves 
olvasóinkat.

Domonkos: A latin Dominiciusból 
ered. Jelentése: az Úrnak szentelt.

Dominika: A Dominicus férfinév 
latinos nôiesítése.

Köszönthetjük még Domokos, Dö-
me, Jusztin, Nedda nevû barátain-
kat.

Augusztus 5.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Krisztina nevû olvasóinkat.
Krisztina: A latin Christinus fér-

finév nôi párja. Jelentése: Krisztushoz 
tartozó, keresztény.

Köszönthetjük még: Ábel, Abélia, 
Luciusz, Manon, Oszvald, Szalvá-
tor, Zénó nevû barátainkat.

Augusztus 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Berta, Bettina nevû kedves olvasóin-
kat.

Berta:a német Berta névbôl, ez 
pedig Perchta istennô nevébôl. Ô volt 
a téli napforduló, a fény születésének 
istene.

Bettina: Az Erzsébetbôl származó 
Betta név továbbképzése.

Köszönthetjük még: Géza, Gusz-
táv, Oktávia, Oktávián, Szixtusz, 
Ulrika nevû barátainkat.

Augusztus 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ibolya nevû kedves olvasóinkat. 
Ibolya: Régi magyar névadás a 
hasonló virágnévbôl.

Köszönthetjük még: Albert, Ara-
bella, Donát, Donatella, Emilia, 
Hilária, Kötöny, Vénusz nevû bará-
tainkat.

Átadták a felújított 
Széchenyi-mauzóleumot

A kulturális örökségvédelemért felelôs államtitkárság kezdeményezi, hogy 
jövôre Széchenyi-emlékévet hirdessen a kormány. Ezt Puskás Imre helyettes 
államtitkár mondta pénteken Nagycenken, a felújított Széchenyi-mauzóleum 
átadóünnepségén.

Közlése szerint az emlékév célja az lenne, hogy különbözô programokkal 
ôrizzék a nagy formátumú család szellemi örökségét. Hozzátette, hogy az em-
lékévben a kormány forrást biztosítana a nagycenki Széchenyi-kastély és az ott 
található kiállítás megújítására is. A politikus elmondta azt is, hogy Lázár Já-
nos, a Miniszterelnökséget vezetô miniszter és Széchenyi Tímea, a Gróf Széc-
henyi Család Alapítvány elnöke néhány nappal ezelôtt egy olyan együttmûködési 
megállapodást kötött, amely erôsíti a kormány azon szándékát, hogy a jövôben 
hangsúlyosabb szerepet kapjanak történelmi nagyjaink.

Hozzátette: büszkék vagyunk történelmünkre, és ezzel a fejlesztéssel is azt 
szeretné elérni a kormány, hogy a „nemzet valamennyi tagja büszke legyen rá, 
mert a kötôdés a múlthoz erôt ad ahhoz, hogy nagy dolgokat hajtsunk végre”. A 
Nemzeti Sírkert részeként védett nagycenki mauzóleumban a Széchényi család 
sok tagja mellett nyugszik Széchenyi István is. A mauzóleumot 127 millió fo-
rintból újították fel.

Bardi Terézia, az Eszterháza Központ fôigazgató-helyettese, tudományos 
igazgatója a tavasszal kezdôdött felújításról elmondta, hogy az 1778-ban meg-
nyitott mauzóleum köré draincsöveket fektettek, amelyek megakadályozzák a 
falak és a kripta vizesedését, a talajvíz beszivárgását. A kriptában kicserélték a 
nyílászárókat és az elektromos vezetékeket, a bejáratnál felújították a hom-
lokzatot és a kôlábazatokat.A felújítás idejére a Magyar Természettudományi 
Múzeum Embertani Tárában helyezték el Széchényi Pál (1645–1710) pécsi 
püspök, kalocsai érsek mumifikálódott maradványait, ahol nemcsak a testet, 
hanem a bôrrel és szegecsekkel díszített kettôs üveg és tölgyfakoporsót is 
restaurálták. 

 Rákóczi-szabadságharc ideje alatt a bécsi udvar és a magyar rendek között 
közvetítôi szerepet betöltô fôpap maradványait csütörtökön szállították vissza a 
mauzóleumba, ahol rajta kívül a Széchényi család 46 tagja fekszik. Széchényi 
Tímea, a 2013-ban létrehozott alapítvány elnöke úgy fogalmazott: négy évvel 
ezelôtt kezdtek azon munkálkodni, hogy a rájuk hagyott mentalitást, szellemi 
örökséget ôrizzék és továbbvigyék. Ennek egyik része a nemzeti zarándokhellyé 
váló mauzóleum felújítása volt. 

Hozzátette azt is, hogy a következô lépés a szintén a nagycenki temetôben 
megtalálható, az elsô világháborúban hôsi halált halt Széchenyi Alajos (1892–
1915) kriptájának restaurálása lesz, amelyre a gyôri Gasztonyi család mento-
rálásával hamarosan sor kerülhet. Csorba János, Nagycenk polgármestere azt 
mondta, hogy a település és a Széchenyiek neve összefonódott, ezért a község-
nek elemi érdeke, hogy a Széchenyi-kultusz virágozzon.

Kormányzati támogatást kapnak 
külhoni magyar projektek

Külhoni magyar közösségek megtartását, erôsítését célzó projektek támoga-
tásáról döntött keddi ülésén a magyar kormány több mint kétmilliárd forint 
értékben –-- jelentette be a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen rögtönzött 
sajtótájékoztatón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelôs államtitkár és 
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. Varga Mihály 
arról beszélt, hogy a konszolidáció lezárult, az a kérdés, a növekedést hogyan 
lehet stabilabbá tenni, mostantól ezen kell dolgozni. Mentôövet kapnak az autó-
hitelesek is.

Az erdélyi beruházásokra 1,4 milliárd forint áll rendelkezésre, Felvidéken 
pedig a Martosi Szabadegyetem fejlesztését szolgáló kulturális projektet 50 
millió forinttal támogatja a kormány –-- részletezte az államtitkár.

„Azokat a projekteket vettük elô, amelyek sürgôsek, amelyeket el kell kezde-
ni a következô tanév szempontjából. Azon kívül olyan döntésekrôl van szó, 
felújításokról elsôsorban, amelyeket még az idei évben meg lehet valósítani, 
vagy el lehet kezdeni. Ezért van az, hogy a júliusi ülésen döntött a kormány” --- 
mutatott rá Potápi Árpád János.

Pásztor István elmondta: négy vajdasági projekt idén összesen 850 millió 
forintos támogatásban részesül.„Ezek a nagy volumenû támogatások hosszú 
távra indítanak el, tartanak talpon elképzeléseket, amelyek a magyar közösség 



úton.
Domingo ugyan az Ybl-palotában elôször lép fel, Budapesten már énekelt, 

annak idején több szerepben hallhatta a pesti közönség az Erkel Színházban, de 
ott is 30 éve láthattuk utoljára. Domingo hangsúlyozta, hogy a Shakespeare-
bálon régi álma valósul meg azzal, hogy színpadra léphet a gazdag múltra visz-
szatekintô Magyar Állami Operaházban, és különösen fontos, hogy ez alkalom-
mal fellépése jótékonysági céllal is párosul.

A világhírû tenor múlt héten Facebook-oldalán jelentette be, hogy elfogadta 
a Magyar Állami Operaház meghívását a Shakespeare-bálra. Az idei Faust-
bálon Angela Gheorghiu világhírû szoprán volt a sztárvendég. Ókovács Szil-
veszter fôigazgató hangsúlyozta: igazi Domingo-ünneppé is formálják a febru-
ári estét, hisz Plácido Domingo Shakespeare-hez hasonlatosan univerzális, 
reneszánsz mûvész.

Az esemény az Opera Shakespeare-évadához kapcsolódóan a reneszánsz 
jegyében szervezôdik, díszleteiben és szellemében a korszakhoz igazodik, 
ugyanakkor a karitatív cél idén az Országos Mentôszolgálat hozzásegítése egy 
mentôautó megvásárlásához. Domingo mellett három hazai énekesnô lép 
színpadra: Rálik Szilvia, Sáfár Orsolya és Szemere Zita.

Startol a gasztro-Uber
Heteken belül kockázatitôke-befektetôi támogatást is kap az a most startoló 

magyar kezdeményezés, amely az Uber taxik mûködési mintájára az otthon 
fôzôket és az éhes embereket köti majd össze egy platform segítségével a nap 
24 órájában –- írja szerdai cikkében a Világgazdaság.

Azok, akik szakácsként regisztrálnak a Yummberbe, a menüt -– ez akár két 
adag töltött káposzta is lehet, amely a vasárnapi ebédbôl megmaradt –- az álta-
luk megszabott áron legkésôbb az aktuális napon tölthetik fel a rendszerbe. 
Aztán csak várniuk kell, hogy akad-e jelentkezô a fôztjükre a szintén általuk 
megszabott étkezési sávban.

Az ételért járó fizetséget közvetlenül fogyasztás után a vendég által megadott 
bankkártyáról vonja le a rendszer. A vendéglátók keresetüket hetente, a követ-
kezô csütörtökön kapják meg az összesített elszámolással együtt.

„Országszerte 760-an jelentkeztek eddig, ennél azonban a lemorzsolódás 
miatt minden bizonnyal kevesebb lesz az állandó yummberezôk száma, 
de nem is az a cél, hogy több ezren csatlakozzanak” –-- mondta a Világgaz-
daságnak Kalmár Péter, a projekt egyik ötletgazdája, a Yummbert mûködtetô, 
Luxemburgban bejegyzett IG Monde Investment S. A. egyik tulajdonosa.

A Yummber 15-20 százalékos jutalékkal dolgozik, és a jó értékelést kapó 
szakácsok kevesebbet fizetnek majd. Az árszabás teljesen szabad, meg lehet 
hirdetni lecsót 5000 forintért, kék homárt 500 forintért, a Yummber nem szól 
bele.

2018-ra országszerte lesz 
vastagbélrákszûrés

A tervek szerint 2018 végére az egész ország területén lesz vastagbélrákszûrés 
–-- közölte az Emberi Erôforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi 
koordinációért felelôs helyettes államtitkára szerdán sajtótájékoztatón Buda-
pesten.

Mészáros János azt mondta, ez annál is inkább szükséges, mert az Európai 
Unióban a lakosság arányában Magyarországon halnak meg a legtöbben vas-
tagbélrákban, illetve a megbetegedések tekintetében Szlovákia után a második 
helyen állunk.

A megelôzést segíti, hogy 2020-ig az ezzel kapcsolatos operatív program 
keretében 6,5 milliárd forint áll rendelkezésre a prevenció, az egészségügyi 
szûrések kiterjesztésére.
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HÍREK
A helyettes államtitkár kiemelte, hogy jelenleg csupán négy megyében foly-

nak vastagbélrák-szûrési programok: Gyôr-Moson-Sopron, Heves és Nógrád 
megyében hazai finanszírozás nyomán, Csongrád megyében pedig egy európai 
uniós pilotprojekt keretében. A tervek szerint ennek köszönhetôen 285 házior-
vos bevonásával az év végéig már 30 ezer férfi és nô szûrése történik meg.

Mészáros János hangsúlyozta, hogy a 2015-ben megfogalmazott egészségügyi 
stratégiában kiemelt helyen szerepel a megelôzés és a szûrés, illetve az elmúlt 
években jelentôs egészségpolitikai lépések történtek a megelôzés, fôleg a 
daganatos megbetegedések megelôzése, korai felismerése érdekében.

Kitért arra, hogy ilyen elsôdleges prevenciós intézkedés volt a dohányzásel-
lenes jogszabályok megfogalmazása, a méhnyakrák megelôzésére szolgáló 
HPV-oltás bevezetése a fiatal lányok esetében, valamint az egészséges táplál-
kozást segítô közétkeztetési szabályok.

Ugyanakkor a másodlagos prevenciós elemeket olyan szûrôprogramok je-
lentik, amelyek konkrét, elsôsorban daganatos megbetegedések korai felisme-
rését szolgálják.

Tájékoztatása szerint méhnyakrákszûrésben már 45 ezer, 25 és 65 év közötti 
nô vett részt, és az egészségügyi személyzet képzése révén már az 5 ezer 
lakosnál kisebb lélekszámú településekre is eljutnak a szûrôprogrammal. 
Ugyancsak magasabb szintre kívánják emelni az emlôdaganatok szûrését a 45 
és 65 év közötti nôk körében.

Az a cél, hogy a jelenlegi 50 százalékos átszûrtségi rátát 60 százalékra emel-
jék. Az Országos Tisztifôorvosi Hivatalnak 200 millió forint áll rendelkezésére 
a szûrési programok népszerûsítésére, menedzselésére –-- mondta Mészáros 
János.---

A szakszervezetek 
már gyûjtik az aláírásokat

Miskolcon megkezdôdött a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) és a 
Liga Szakszervezetek aláírásgyûjtési akciója hétfôn, az érdekképviseletek 
támogatják azt a népszavazási kezdeményezést, amely azt célozza meg, hogy a 
férfiak, hasonlóan a nôkhöz, negyven év munkaviszony után nyugdíjba mehes-
senek.

A népszavazást Bodnár József, a Vasutasok Szakszervezetének miskolci 
tisztségviselôje kezdeményezte magánemberként, aki hétfôn Miskolcon, a 
Búza téren, az aláírásgyûjtés helyszínén sajtótájékoztatón azt mondta: sérti az 
esélyegyenlôséget, ha a társadalom egyik rétegének van ilyen kedvezménye, 
míg a másiknak nincs.

Mint fogalmazott: meg kell szüntetni ezt a diszkriminációt, a férfiaknak is 
lehetôvé kell tenni, hogy élhessenek ezzel a lehetôséggel.

Kordás László, a MaSzSz elnöke azt mondta: „nagy érték”, hogy két nagy 
szakszervezeti szövetség ebben a kérdésben összefogott, a Kúria pedig társada-
lompolitikai döntést hozott azáltal, hogy az egyenlô bánásmód elvének érvénye-
sülését tartotta elsôdlegesnek az aláírásgyûjtésrôl hozott határozatában.

Az akció november 2-ig tart, addig legalább kétszázezer hiteles aláírást kell 
összegyûjteni, hogy népszavazást lehessen kiírni a kérdésben.

Már 700 ezren tették 
állampolgársági esküt

Elérte a 750 ezret az állampolgársági kérelmek száma, és a 700 ezredik 
ember is letette az állampolgársági esküt, így elérhetô az a cél, hogy a ciklus 
végére --- a kedvezményes honosítással --- meglegyen az egymillió új magyar 
állampolgár legyen --- közölte Semjén Zsolt a nemzetpolitikáért felelôs minisz-
terelnök-helyettes az MTI-vel.

Ôk azok, akik korábban nem voltak magyar állampolgárok, de a magyar 
kultúrához kötôdnek, beszélik a nyelvünket, és a felmenôik a Magyar Királyság 
területérôl származtak --- mondta.

A ciklus végére megközelíti majd a százezret azoknak a száma, akik esetében 
nem honosítanak, hanem megállapítják az állampolgárságukat. Ôk jellemzôen 
olyanok, akiknek a szülei vagy a nagyszülei a mai Magyarország területérôl 
mentek ki például az Egyesült Államokba, Kanadába vagy Ausztráliába. Ezek a 
leszármazottak születetten magyar állampolgárok --- hiszen magyar állampol-
gártól származnak ---, de nem volt megállapítva a magyar állampolgárságuk - 
ismertette a KDNP elnöke. 

A miniszterelnök helyettese a legszigorúbb államigazgatási folyamatnak 
nevezte az állampolgársági eljárást, amit azzal indokolt, hogy minden kérelme-
zôt legalább háromszorosan ellenôriznek: közigazgatási, közbiztonsági és 
nemzetbiztonsági kontroll alatt zajlik a procedúra.

Szavai szerint a honosítás a magyar állam történetében példátlan mun-ka, 
amelyet „Magyarország a jövôben is töretlen lendülettel folytat”.

„Fontos látni azonban, hogy az utódállamok ellenérdekeltek a honosításban, 
ezért például dezinformációkkal igyekeznek azt akadályozni, de nem sok si-
kerrel, sôt úgy tûnik, mos-tanra többé-kevésbé ôk is beletörôdtek abba, hogy a 
honosítás egy példátlanul sikeres, elgáncsolhatatlan folyamat” --- fogalmazott 
Semjén Zsolt.

Beszámolt továbbá arról, hogy a külhoni magyarok körében a konzulátusok 
konzuli napokat szerveznek --- jellemzôen kisebb településeken is --- a honosítási 
eljárás intézése érdekében.

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta azt is: a nemzetpolitika „egy-
séges ívet alkot” 2010-tôl kezdve, amikor lefektették az alapokat az alkotmány-
ban, az állampolgársági, valamint a nemzeti összetartozásról szóló törvényben. 
A kormány pedig egy jottányit sem fog változtatni e sikeres nemzetpolitikán -- 
jelentette ki.

Semjén Zsolt jelezte ugyanakkor, hogy a nemzetpolitikai munka bôvül. Erre 
példaként említette a Kôrösi Csoma Sándor-programot --- amelyben magyaror-
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Vadászok
Mirôl ismerszik meg a magyar va-

dász?
(No, hál’ istennek nem mind --– de saj-

nos a nagy része.) Az elsô tulajdonsága 
a végtelen és utánozhatatlan pökhen-
diség. Kívülállóként a megfigyelô haj-
lamos azt gondolni, talán nem is enge-
dik át a vizsgán azt, aki nem hozza a 
kötelezôen elvárt bunkósági faktort. A 
második a bicskanyitogató leereszke-
dés. Ez akkor érhetô tetten, ha az érin-
tett valami okból kénytelen szóba állni 
a pórnéppel. Teszem föl, inna egy me-
leg kávét az erdei büfében, de ott rajta 
kívül éppen mások is tartózkodnak. A 
harmadik a kényszeres feltûnni vá-
gyás. Mindent mutogatni kell –- kezdve 
a másfél százezer forintos zseblám-
pától és high-tech szigetelôruhától az 
akkumulátoros lábmelegítôn át a hon-
védség elit katonái által is megirigyel-
hetô milliós éjjellátóig.

A negyedik a kényelem. Lehetôleg a 
vadlesig gurítsák ôket a többmilliós és 
jól rugózott terepjáróval, hogy gyalo-
golni mentül kevesebbet kelljen. Az 
sem hátrány, ha az útra nem lógnak be 
holmi ágak, tüskés szederindák, ame-
lyek összekaristolják a dukkózást, 
kiszaggatják a finom ruhát. Az ötödik 
a folytonos sírás. Minden drága, jobb 
lenne ingyér, s az is nagy baj, hogy 
rengeteg az ostoba kiránduló a fák 
között. A hatodik jellemzô az ital. Külö-
nösen az esemény után. A hetedik a 
szentség. Mármint annak unos-untalan 
hangoztatása, hogy ôk holmi, az erdô 
által megszentelt, természetszeretô és 
galamblelkû emberek.

Mindent összevetve, a vadászat ke-
mény, férfias sport. De ha a sorompó 
zárva van, és ki kell emelni a nagy 
feneküket a többmilliós terepjáróból, 
az már botrány, cifra káromkodásra 
okot adó jelenség. Atyaég, jobb bele 
sem gondolni, mi történne ezekkel a 
„kemény férfiakkal és nôkkel”, ha 
egyszer úgy zavarnák ki ôket a hegyre 
emberkedni, ahogy eleik cselekedtek. 
Több kilométert gyalogolva, a zsák-
mányt pedig vállon vagy ketten-hár-
man rúdon becipelve a faluba.

Jó eséllyel mentôvel kellene begyûj-
teni mindet.

Lázin Miklós András
(Magyar Hírlap)

szági fiatalokat küldenek ki a diaszpóra 
magyar szervezeteihez, hogy segítsék 
azok közösségépítô munkáját ---, to-
vábbá a különbözô, például a külhoni 
óvodákra, iskolákra fókuszáló tema-
tikus éveket. Megjegyezte azt is, hogy 
nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a 
külhoni fiatalok szakképzésének támo-
gatására, valamint a gazdaságra, ami 
szerinte kulcsfontosságú az egziszten-
cia megteremtésében.

A miniszterelnök-helyettes végül 
nyomatékosította: Magyarország sen-
kinek sem ad ki állampolgársági infor-
mációt. Ezért arra biztat, hogy aki 
olyan országban él, amely nem ismeri 
el a kettôs állampolgárságot --- ilyen 
például Szlovákia ---, az jöjjön át bátran 
Magyarországra, itt elintézik a honosí-
tás államigazgatási eljárását, és meg-
kapja a magyar útlevelét.

Jelezte azt is, hogy a Demokrácia 
Központok mellett megállapodtak az 
RMDSZ-szel is a honosítást támogató 
irodahálózatról, ami segít annak bizto-
sításában, hogy a kérelmek száma vál-
tozatlanul magas maradjon.
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Június 21én, vasárnap. Talán hihe-
tetlennek tûnik, hogy május eleje óta 
itthon vagyok Magyarországon, de 
húgommal és unokaöcsémékkel ez-
ideig csak telefonon beszéltem. Ma, 
végre összejött a találkozó ErdŒker-

tesen, ahol Anikó húgomnál, fia Zol-
tán, menye Krisztina és három uno-
kájával: Bálint, Blanka és Kata tud-
tunk találkozni és egy napot együtt 
eltölteni. A negyedik unoka Lili jelen-
leg Olaszországban van egy évig tar-
tó mûvészeti tanulmányon, de a na-
pokban Œ is hazajön. 

Június 23-án, egésznapos elfoglalt-
ságom volt a nemzetpolitikai állam-
titkárság vezetŒivel: Potápi Árpád 
János államtitkárral a Parlementben, 
majd vele átkocsikázva a várban lévŒ 
államtitkárságra, ahol találkoztam 
Wetzel Tamás államtitkár helyettes-
sel és Soós Zoltán fŒosztályvezetŒ 
helyettessel, akitŒl naponta kapom tá-
jékoztatásul a Nemzetpolitikai sajtó-
szemlét, amit a Nemzetpolitikai Kuta-
tóintézettel közremûködve jelentet-
nek meg. Tárgyalásunk és beszégeté-
sünk kritétumai fŒleg az 2017. január-
jában Sydneyben rendezendŒ Auszt-
ráliai Magyar Kulturális Találkozóra 
meghívandó díszvendég, azaz Orbán 
Viktor miniszterelnök és kisérete, 
meghívásának lehetŒsége, a Sydney-
ben visszaállítandó fŒkonzulátus elér-
hetŒsége, és a Nemzeti Együttmûkö-
dési Rendszer kertében a Magyar 
Élet hetilapunknak – amely egyetlen 
magyarnyelvû hetilap a déli féltekén 
–, a magyar kormányzattal való 
együttmûködésének gyakorlati kérdé-
sei voltak. A felvetett kérdésekben 
sikerült öszhangra jutni, és a Nemzet-
politikai Államtitkárság támogatását 
elnyerni. 

Június 25-én, csütörtök este, a 
szentendrei könyvtárba kaptunk 
meghívást, ahol a helyi szkanzen ala-
pító vezetŒjének kiváló vetítettképes 
elŒadását hallgathattuk meg nász-
asszonyom Mária társaságában. Így 
nem kellett egy napot eltölteni a 
szkanzenben annak alapos megisme-
résére. Ezúton kellemes társaságban 
ülve, sütemények és hûsítŒ italok fo-
gyasztása mellett, kaptunk nemcsak 
magáról a szkanzenrŒl, de általános 
népmûvészeti és építészeti ismere-

tekbŒl is történelmi vonatkozású tájé-
koztatást.

Június 27-én, szombaton, nagy csa-
ládi eseményen vehettünk részt. Fele-
ségem unokahugának, Dr. Ratkay 
Imolának és Dr. Traub Alfrédnak 

leánya, aki szintén Imola névre hall-
gat, esküvŒjén a várban lévŒ Mátyás 
templomban. A szertartást a család 
régi barátja, Tömörödi Viktor fe-
rences szerzetes végezte, aki 2004-
ben Ausztráliában is járt nálunk láto-
gatóban és a március 15-i Szabadság 
Ünnepélyünkön is résztvett. A vŒle-
gényt Alexander Riehlt, Imola a Bé-
csi Egytem mûvészettörténeti szakán 
ismerte meg, akit mi csak Sándornak 
említünk, német apa és görög anya 
gyermeke. EsküvŒi fogadalmát töké-
letes magyarsággal mondta el. A 
templomi szertartást követŒ fogadás, 
ebéd és vigadalom a Budavári Palota 
„E” épületében, a Budapesti Töreté-
neti Múzeum e célra kialakított ren-
dezvénytermében és szabadtéri tera-
szain került megrendezésre. Innen 
festŒi látvány nyilt a Dunára és a 
hidakra, valamint Pest városára és 
Budára. A külföldi vendégek, de mi 
is, nem gyŒztünk gyönyörködni e 
gyönyörû látványban és persze az 
ifjú pár, a menyasszon szépségében.

Július 3-án, a Balassi Bálint Inté-
zetbe látogattam, Maróti Orsolyá-
hoz, a magyar nyelvi tagozat veze-
tŒjéhez, aki nemrég járt Sydneyben 
és találkozott a hétvégi Magyar Is-
kola új vezetŒségével és tanítóival. 
Résztvett azon a megbeszélésen, 
amin új nagykövetünkkel Gruber 
Attilával közösen beszélték meg az 
iskola jövŒjét, különös tekintettel a 
magyar nyelvnek mint érettségi tan-
tárgynak oktatását a Saturday School 
of Community Languages keretében. 
Orsolya nagyon pizitívan nyilatkozott 
a sydneyi találkozóról és az BBI-ben 
tanuló ausztráliai magyar diákokról. 
Közölte, hogy új magyar nyelvû 
könyvek jelennek meg a közeljövŒ-
ben a külföldön mûködŒ magyar is-
kolák számára. Gondoskodni fognak 
róla, hogy ezek rendeltetési helyükre 
kerüljenek, így az Ausztráliában mû-
ködŒ hétvégi iskolák számára is. 

Szóba jött, hogy a BBI új fŒigazga-
tójával Hammerstein Judittal is 

még sikerülni fog budapesti tartózko-
dásom alatt találkozni és megbeszélni 
az általa tervezett oktatási-kulturális 
szakdiplomaták kiküldésének lehetŒ-
ségét Ausztráliába. Ugyanis az új fŒ-
igazgató „nagyobb szerepet szán a 

vendégoktatóknak, akik, ha megvan a 
lelkesedésük és némi forrásuk, egy-
személyes kulturális intézetként mû-
ködhetnek”. 

Július 6-án, délután találkoztam 
parlamenti irodájában Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettessel. Minde-
nek elŒtt megköszöntem neki, hogy 
milyen nagy elkötelezettséggel végzi 
a nemzetpolitikai tárca vezetését, és 
milyen sok helyen fordul meg ennek 
ismertetésére a Kárpát-medencében. 
Ismertettem vele államtitkársága ve-
zetŒivel folytatott június 23-i megbe-
szélésem tárgykörét és kértem ezek-
nek támogatását. Erre igéretet kap-
tam különös tekinettel Orbán Viktor 
miniszterelnök úr esetleges 2017-i 
sydneyi díszvendégi látogatására az 
Ausztráliai Magyar Kulturális Talál-
kozón. Ami a sydneyi fŒkonzulátus 
újranyitásának lehetŒségét illeti kér-
te, hogy levélben ismertessem elgon-

dolásom és kérjem közbenjárását egy 
esetleges külgazdasági és külügymi-
niszteri kihallgatás létrehozására. Más-
nap az alábbi levelet intéztem hozzá, 
Kókai Márián, a Miniszterelnök-he-
lyettes titkárságvezetŒjén keresztül:

-----------------------
Semjén Zsolt
Miniszterelnök-helyettes Úrnak
Országház, Budapest
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!
Szíves közbenjárását kérem a Syd-

neyi FŒkonzulátus újranyitása érde-
kében.

Arra szeretném megkérni, legyen 
segítségemre, hogy találkozni tudjak 
a Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um tárcavezetŒjével, vagy Magyar 
Levente államtitkárral annak érdeké-
ben, hogy rávilágíthassak, a Sydneyi 
FŒkonzulátusnak, mind a nemzetgaz-
daság, mind a nemzetpolitika érdeké-
ben fontos jelentŒségére.

Érveim alátámasztására többek kö-
zött az alábbi tényeket tudom felsora-
koztatni:

1. Sydney, Dél-kelet Ázsia és az 
Óceáni-térség, a G20 államok region-
ális központja. Tudomásom szerint itt 

több fŒkonzulátus mûködik gazdasági 
kirendeltséggel, mint New Yorkban, 
s ahol több tucatra menŒ ázsiai és 
nemzetközi óriásvállalat kirendeltsé-
ge tevékenykedik.

2. Sydneyben – New South Wales ál-

lam fŒvárosában – mûködik az Auszt-
rál Föderáció államai közül pl. a 
„European Australian Business Coun-
cil” és itt van a Parlamentnek egyedü-
linek mondható „Friends of European 
Union” elnevezésû frakciója, aminek 
mintegy 50 képviselŒ a tagja.

3. 2009-ben, a Bajnai-kormány, Ba-
lázs Péter külügyminisztersége ide-
jén bezárta Sao Paulo, Toronto, Chi-
cago és Sydney fŒkozulátusait, ahol 
számottevŒ magyar nemzeti közösség 
található. Öröm számunkra, hogy az 
Orbán-kormány ismét megnyitotta 
Sao Paulo, Toronto, Chicago, fŒkonzu-
látusait. Most már csak Sydney várat 
magára.

Ennek megvalósítását kéri:

Kardos Béla, a NSW-i Magyar 
Szövetség (Sydney) tb. elnöke

------------------------
Július 8-án, ismét sikerült néhány 

napos családi összejövetelt létrehozni. 
Ennek elsŒ napján Anikó húgom, Zol-
tán unokaöcsém és felesége Krisztina 
jóvoltából a Baranya-megyei Villány-
ra látogattunk a Polgár-család bor-
pincéjébe, és a panziójukban száll-
tunk meg. Ott vacsoráztunk és reg-
geliztünk másnap. Polgárék veje, 
Kapronczay Balázs gondoskodott ró-
lunk, és a pincemesterrel bemutatták, 
borkóstolással egybekötve, a pincé-
szet labirintusát. Zoltán, elŒre gondol-
va 85. születésnapomra, vásárolt egy 
doboz Kopár-2012-es Cabarnet Franc 
családi válogatású bort és egy üveg 
múlt századi ún, „vintage” bort, amit 
csak a születésnapomon szabad majd 
felnyitni, és meglepetésül fog szol-
gálni annak íze/zamata. 

Rá két napra – hazaérkezve Lili 
Olaszországból – húgommal együtt 
elvittek a Madách Színházba – ami-
nek tánckarában táncolnak lánytest-
véreivel együtt évek óta –, és meg-
néztük a Mamma Mia címû „musical” 
darabot. Jól szórakoztunk. 

Kardos Béla magyarországi beszámolója (8)
5. oldalMAGYAR ÉLET2015. augusztus 6. 

Lányom Ilona és két unokám, Marci és Maxi gratulál Az ifjú pár az örömszülőkkel

A Polgár Pincészetben: Zolival, Anikó húgommal, 
Krisztinával és feleségemmel



Szobrot állítanak Besztercebányán 
(Banská Bystrica) IV. Béla magyar 
királynak, aki 760 évvel ezelôtt városi 
rangra emelte a települést, amely ma 
az ötödik legnagyobb város Szlováki-
ában. Az ötlettel Stanislav Micev, a 
helyi Szlovák Nemzeti Felkelés (SNP) 
Múzeumának igazgatója állt elô.

„Már több éve igyekszem az elképze-
lést megvalósítani, a tervem most 
végre megértésre lelt az önkormány-
zatnál is” –-- mondta az MTI-nek. 
Megjegyezte: teljesen természetesnek 
tartja, hogy az uralkodónak, aki a 
városi rang odaadományozásával so-
kat tett Besztercebányáért, szobra le-
gyen a városban, és azt is hozzátette, 
hogy a kezdeményezésnek az önkor-
mányzati képviselôk és a helyi lakosok 
körében is nagyon pozitív a visszhang-
ja.

A magyar uralkodónak állítandó em-
lékmû egy talapzatra helyezett, élet-
nagyságú mellszobor lesz, amelyet 
várhatóan a történelmi városháza kör-
nyékén helyeznek el. A szobor elkészí-
tésének mintegy 30 ezer euróra (tíz-
millió forintra) becsült költségeit 
részben közadakozásból, részben ala-
pítványi támogatással teremtik elô.

„Besztercebánya azon kevés városok 
egyike, ahol fennmaradt a városi rang 
adományozásáról szóló okmány erede-
tije, ennek másolata is felkerül az em-
lékmûre” –- mondta Stanislav Micev, 
hozzátéve: az eredeti latin nyelvû do-
kumentum szövege fordításban több 
nyelven is megjelenik majd a szobor 
talapzatán, a szlovák nyelvû szöveg 
mellett eddig az angol és a magyar 
változatról esett szó.

A szobor felállításának idôpontját 
még nem határozták meg, errôl a 
múzeumigazgató azt mondta: terveik 
szerint a talapzatot még az idén 
elkészítik, a szobor felavatására pedig 
egy éven belül kerülhet sor.

* * *
Kutyákon sikerrel tesztelték azt a 

szteroid-tartalmú oldatot, amely egy-
szerû szembe cseppentéssel elmu-
lasztja a szürkehályogot, így felesle-
gessé teszi a mûtétet.

A University of California (San Die-
go) munkatársai a Nature-ben közölték 
a szenzációs eredményt, amelyet a 
Science is a fôbb hírei közé válogatott.

A probléma jelenleg egyedül mûtéttel 
rendezhetô, és esetenként ki is cserélik 
a szemlencsét. Amerikai szemészek és 
kutatók azonban új megoldással álltak 
elô: sikerrel próbáltak ki kutyákon egy 
olyan szteroid-tartalmú szemcseppet, 
amely sebészi beavatkozás nélkül ké-
pes a szürkehályogot „feloldani”.

Az egészséges szemben e krisztallin-
nak nevezett fehérjék segítenek meg-
ôrizni a lencseállomány szerkezetét és 
átlátszóságát, a korral azonban foko-
zatosan elvesztik eredeti szerkezetüket 
és funkciójukat.

Összecsapzódásukkal keletkezik az a 
fátyolos réteg, amelyet a hályogos be-
tegek úgy érzékelnek, mintha mindent 
tejüvegen keresztül látnának.

A kutatók évek óta hajkurásznak 
olyan örökletes mutációkat, amelyek a 
krisztallinokat hajlamosabbá teszik a 
hályogképzésre, remélve, hogy e ter-
mészetes mutánsok megismerése és 
megértése közelebb visz a mûtét nél-
küli gyógyításhoz.

A UC San Diego csapata Ling Zhao 
molekuláris biológussal az élén talált 
is egy szürkehályogra hajlamosító 
mutációt –-- csak éppen a génváltozat 
nem a krisztallinok valamelyikét, ha-
nem a szteroid-anyagcserében részt 
vevô egyik enzimet érinti.

Az örökletes gyerekkori szürkehályog 
genetikai hátterét kutatva abban a 
génben azonosítottak mutációt, amely 
a lanoszterol nevû fontos szteroid szin-
téziséért felelôs. A gyerekek családjá-
ban azok a felnôttek, akik a gén hibát-
lan változatát hordozták, képesek 
voltak lanoszterolt termelni, és náluk 
nem is alakult ki a szürkehályog.

A csoport háromféle kísérletben 
tesztelte a lanoszterol-tartalmú oldat 
hályogellenes tulajdonságait.

Elôször emberi szemlencsébôl szár-
mazó sejtek segítségével vizsgálták, 
milyen hatékonyan fordítja vissza a 
lanoszterol a hályogszerû képletek 
kialakulását a betegség sejtkultúrás 
modelljében. Itt jelentôs csökkenést 
tapasztaltak. Ezen felbuzdulva átnyer-
geltek a szürkehályogban szenvedô 
nyulakra.

Mindössze hat napnyi kezeléssel a 
kezdetben súlyos hályogokat enyhévé 
alakították,

Végül kutyákon is megkísérelték 
reprodukálni a kedvezô eredményeket. 
A kísérletbe bevont fekete labradorok-
nál, ausztrál pásztoroknál és törpepin-
csiknél spontán alakult ki a hályog.

A kutyák a reményeknek megfelelôen 
válaszoltak a lanoszterol-oldatra, ame-
lyet részint szembe adott injekció, ré-
szint egyszerû szemcsepp formájában 
adagoltak: megzavarosodott szemlen-
cséjükön ugyanazt a feltisztulási fo-
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Szembenézés
Az elmaradt szembenézés miatt ke-

sereg Beck Tamás publicista a Nép-
szava ezév május 14-i számában. A 
rövid cikk elsô része azzal a tiltakozó 
jegyzékkel foglalkozik amit a magyar 
külügyminisztérium adott át az Egye-
sült Államok Budapesti Nagykövetsé-
gének amiben az FBI igazgatójának 
nemrégen elhangzott szavait sérel-
mezte. Beck szerint a magyar diplo-
mácia tulajdonképpen Varsó reakció-
ját utánozta. A lengyel és magyar 
diplomáciai tiltakozás az ellen irányult, 
hogy az FBI fônök egy kalap alá vette 
Németországot, Lengyelországot és 
Magyarországot, ahol szerinte a máso-
dik világháború alatt „a gyilkosok és 
cinkosaik... meggyôzték magukat ar-

ról, hogy helyesen cselekedtek, azt 
tették amit tenniük kellett”.

A továbbiakban Beck emlékeztet két 
lengyel városra, ahol mindkét helyen 
spontán, a német megszállók behatásá-
tól független pogrom zajlott az ott élô 
zsidók ellen amit a lengyelek követtek 
el. De Beck szerint a varsói establish-
ment legalább joggal hivatkozhat arra, 
hogy a második világháború idején 
Lengyelország megszállt ország volt. 
Nos, most itt jön az elsô hazugság --- 
szerinte ezzel Magyarország nem vé-
dekezhet.

Beck úrnak tudni kellene, hogy a ma-
gyar holokauszt akkor kezdôdött ami-
kor a németek 1944. március 19-én 
megszállták Magyarországot. Kállay 
Miklós miniszterelnök aki több mint 
két éven át sikeresen ellenállt a német 
nyomásnak és nem engedte a magyar 
zsidó állampolgárok deportálását a tö-
rök nagykövetségen talált menrdéket. 
A német megszállás elôtt Magyaror-
szágon nem voltak pogromok, gettók, 
koncentrációs lágerek és nem volt kö-
telezô a ruhára varrt sárga csillag 
sem.

De a történelem hamisításoktól, 
féligazságoktól és Horthy gyalázá-
soktól hemzsegô Népszava cikkre a 
legmegfelelôbb választ ad Randolph 
Braham professzor a magyar holo-
kauszt történelem szakértôje, aki „A 
népírtás politikája” címû könyvében 
így fogalmazott (elôször eredeti angol-
ban utána magyar fordításban)

„Indeed, ez long as this aristocratic 
elite remained in power, the vital in-
terests of Hungarian Jewry were pre-
served relatively intact, even during 
the war. The Hungarian regime conti-
nued not only to provide haven to ma-

ny thousands of refugees from Poland, 
Slovakia, and other areas, but also con-
sistently to oppose the ever greater 
pressure by the Germans to bring 
about the Final Solution of the Jewish 
question. While the Jews in Nazi-cont-
rolled Europe were being systemati-
cally annihilated, Hungary continued 
to protect its 825,000 Jews (including 
approximately 100,000 converts iden-
tified as Jews under Hungary’s racial 
law of 1941) until it virtually lost its 
independence in the wake of the Ger-
man occupation of March 19, 1944.”

„Ameddig ez az arisztokrata elít volt 
hatalmon a magyar zsidóság alapvetô 
érdekeltségei viszonylag sértetlenek 
maradtak, még a háború alatt is. A 
magyar rezsim nemcsak menedéket 
nyújtott sokezer menekültnek Len-
gyelországból, Szlovákiából és más 
országokból, de következetesen ellen-
állt az egyre erôsödô német nyonásnak 
azért, hogy véghez vigyék a zsidó 
kérdés Végsô Megoldását. Amíg a 
zsidókat a náci felügyelet alatt álló 
Európában szisztematikusan megsem-
misítették, Magyarország folytatta a 
825000 zsidójának védelmét (köztük 
kb 100000 áttértet akiket zsidóknak 
nyilvánítottak az 1941-es magyar faj 
törvény szerint) amíg gyakorlatilag 
elvesztette függetlenségét az 1944. 
március 19-i német megszállás után.”

A Beck cikk legfelháborítóbb része 
az amikor Eichmann az izraeli bíróság 
elôtt elmondott véleményével próbálja 
alátámasztani Horthy gyalázó diszkur-
zusát. Ennél már nehezebb mélyebbre 
süllyedni.

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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lyamatot figyelték meg, mint a sejtte-
nyészetben, illetve a kezelt nyulak 
szemlencséin.

A javulás egyértelmû és számottevô 
volt: a kutatók ránézésre meg tudták 
állapítani a hályog felszívódását.

Az azonban egyelôre ismeretlen, va-
jon milyen mechanizmus útján idézi 
elô a lanoszterol fehérje-aggregátumok 
feloldódását.

* * *
A New York utcáit 2014 áprilisa óta 

járó Langos Truckról (lángosos kocsi-
ról) és annak üzemeltetôjérôl, Prepuk 
Zsoltról közölt beszámolót gasztronó-
miai rovatában a The New York Times 
címû amerikai napilap internetes 
kiadása.

„Ha magyar vagy, a lángos a nyár íze, 
a szárazföldtôl körülvett ország lako-
sai által magyar tengernek hívott, 50 
mérföld hosszú Balatonra nézô pázsi-
ton eltöltött napoké” --- írta Ligaya 
Mishan, a cikk szerzôje.

„Ha nem vagy magyar, a lángost té-
vedésbôl egy kicsi, hiányos pizzának 
nézheted, és dúsabb örömök remé-
nyében ki is hagyhatod. Kár lenne” --- 
tette hozzá.

A Budapestrôl elszármazott, 39 éves 
Prepuk Zsolt 16 évvel ezelôtt horgony-
zott le New Yorkban. Több étteremben 
pincérkedett, mielôtt nyakába vette 
volna az utcákat, hogy „meggyôzze a 
New York-iakat, hogy gyerekkorának 
uzsonnája ugyanolyan nélkülözhetetlen 
a járdák (járókelôi) számára, mint a 
perec vagy a falafel”.

A lap szerint a magyar vállalkozó há-
romfajta lángost kínál: fokhagymás-
sajtos-tejfölöset, ötszínû kaliforniai 
paprikával megszórtat, és olyat, ame-
lyet szûzpecsenyével, savanyú uborká-
val, jalapeno paprikával és ázsiai chili-
szósszal hintett meg.

De kérésre akár rögtönöz is feltétet 
Prepuk. Emellett töltött káposzta, bor-
sófôzelék, Connecticut államból be-
szerzett debreceni és újabban egy 
New Jersey-i farmról származó man-
galicakolbász is szerepel az ebédeltetô 
furgon választékában.

Azt, hogy a hét folyamán New York-
nak melyik szegletében bukkan fel az 
igazából krumplis lángosra szakoso-
dott Langos Truck, a Twitteren, a Fa-
cebookon vagy telefonon lehet meg-
tudni.

* * *
Szeptember 28-ra tûzte ki a nyitrai 

járási bíróság a Zsák-Malina Hedvig 
ellen hamis tanúzás miatt indított eljá-
rás bírósági tárgyalásának idôpontját 
--- számolt be csütörtökön honlapján a 
független pozsonyi Pravda a nyitrai 
bíróság közlésére hivatkozva.

Zsák-Malina Hedvig ellen --- akit 
Nyitrán 2006-ban még diáklányként 
vallomása szerint azért vertek meg, 
mert magyarul beszélt az utcán - 2007-
ben indított eljárást a szlovák fôü-
gyészség, mert a rendôrség arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az eset nem 
történt meg, vagy nem úgy, ahogy a nô 
vallotta.

Az eljárás keretében a fôügyészség 
tavaly tavasszal vádemelést kezdemé-
nyezett a nyitrai járásbíróságon, ame-
lyet az elutasított. Az indoklásban arra 
hivatkoztak, hogy sérült a vádlott vé-
delemhez való joga, mivel nem kapta 
kézhez a vádiratot magyar nyelven is, 
holott arra magyar állampolgárként 
joga lett volna, s errôl a jogáról nem 
mondott le. Zsák-Malina Hedvig 2013 
decemberében vette fel a magyar ál-
lampolgárságot, majd tavaly februá-
rban Szlovákiából Gyôrbe költözött.

A nyitrai kerületi bíróság februárban 
a fôügyészség panasza alapján másod-
fokon megszüntette az alárendelt 
nyitrai járásbíróságnak a fôügyészség 
vádindítványát elutasító döntését, 
aminek az lett a következménye, hogy 
a járási bíróságnak ki kellett tûznie a 
tárgyalást. Erre került sor most, azt 
követôen, hogy --- mint arról az uj-
szo.com beszámolt --- a bíróság a vád-
iratot lefordíttatta magyarra.

Malina Hedvig ügye 2006. augusztus 
25-én kezdôdött, amikor az akkor 23 
éves diáklányt Nyitrán két férfi meg-
verte, vallomása szerint azért, mert 
magyarul beszélt. Robert Fico akkori 
kormányfô és belügyminisztere, Ro-
bert Kalinák a rendôrség vizsgálatának 
eredménye alapján azzal vádolták 
meg, hogy az eset nem történt meg, 
vagy nem úgy, ahogyan azt a sértett 
elmondta, s ezért 2007 májusában ha-
mis tanúzás vádjával a hatóságok eljá-
rást indítottak ellene.

2012 februárjában a szlovák kormány 
nyilatkozatban fejezte ki sajnálkozását 
Malina Hedvig ügye miatt. Ebben elis-
merte, bizonyos körülmények arra 

utalhatnak, hogy sérülhettek a pana-
szosnak az emberi jogi charta által 
biztosított jogai. Ugyanakkor a Malina 
Hedviggel szembeni eljárás vizsgálati 
része csak tavaly januárban zárult le, s 
ezt követte a tavaly áprilisi vádemelési 
javaslat.

* * *
Egyszerûsítené a menekültellátás és 

a befogadóhelyek minôségi követelmé-
nyeit Johanna Mikl-Leitner osztrák 
belügyminiszter –- írta az osztrák 
sajtó.

Nem biztos, hogy ilyen sok menekült-
nél figyelembe kellene venni azt, hogy 
a közelben legyen élelmiszerbolt, vagy 
hogy tíz menekültre jusson egy mel-
lék- és tisztálkodó helyiség –- mondta a 
belügyminiszter. Johanna Mikl-Leit-
ner szorgalmazta, hogy a lakosság is 
vegye ki részét a menekültek befoga-
dásából, mivel az állam magában már 
nem tudja megoldani a helyzetet.

A miniszter egyebek között azt sze-
retné, hogy az egyedülálló ifjakat 
hatágyas szobában is elhelyezhessék. 
A szobák jelenleg legfeljebb ötágyasak 
lehetnek.

A Nachrichten.at ausztriai hírpor-
tálnak adott interjújában úgy vélte, 
hogy Ausztria azért lett a menekültek 
elsô számú célországa, mert a mene-
kültügyi eljárás gyors, humánus és jó 
a szociális ellátórendszer. A miniszter 
hangsúlyozta: a menekültkérdés meg-
oldásán Európa túlélése múlhat, a 
kontinensnek a tagállamok közös szoli-
daritására van szüksége, mert külön-
ben felerôsödnek a nacionalista han-
gok.

Mikl-Leitner újságírói kérdésre el-
mondta: Magyarország önálló döntése 
volt, hogy a szerbiai határra kerítést 
épít, ô a határ védelme érdekében in-
kább az ott szolgálatot teljesítôk szá-
mát emelné meg.

* * *
A német konzervatív CDU-ban „ki-

sebbfajta forradalom” készül, miután 
Angela Merkel pártelnök-kancellár 
jelezte, hogy támogatja a bevándorlási 
szabályok egységes rendszerré szer-
vezését egy új törvény révén --- írta a 
Der Spiegel. Merkel ugyanis nem sze-
retné, hogy a CDU a választási küzde-
lemben a „haladó” szociáldemokra-
tákkal (SPD) szemben a „maradi” párt 
szerepébe szoruljon.

A német hírmagazin számában közölt 
beszámoló alapján Merkel szerint a 
bevándorlás lehet a következô, 2017-es 
parlamenti (Bundestag) választásokat 
felvezetô kampány fô témája, és nem 
szeretné, hogy a CDU a választási 
küzdelemben a „haladó” szociáldemok-
ratákkal (SPD) szemben a „maradi” 
párt szerepébe szoruljon. A migráció 
az uniós társországokból a munka-
vállalási korlátozások lebontása révén 
megindult bevándorlási hullám és a 
folyamatosan erôsödô menekülthullám 
miatt eleve „egyre súlyosabb gond”, 
így Merkelnek „minden jól jön, ami 
úgy néz ki, mint egy válasz” a kihívásra 
–- írta a Der Spiegel.

A bevándorlási törvényben így rögzí-
teni kell, hogy milyen „képességekkel, 
képzettséggel és országépítô elköte-
lezettséggel kell rendelkezniük a be-
vándorlóknak, akik németté akarnak 
válni” –-- mondta a fôtitkár. Felvetése 
vitát indított el a pártban. A konzer-
vatívok leginkább illetékes --– és igen 
tekintélyes –-- vezetôje, Thomas de 
Maiziere belügyminiszter elzárkózott 
a javaslattól, arra hivatkozva, hogy 
kellôképpen szabályozza a területet a 
2005-ben életbe lépett törvény az EU-n 
kívüli, úgynevezett harmadik ország-
beli állampolgárok beutazásáról és 
ott-tartózkodásáról.

Merkel kezdeményezésére végül fel-
állítottak egy bizottságot a kérdés ta-
nulmányozására. A testület július ele-
jén mutatta be jelentését, amely 
szerint egy új jogszabályra van szük-
ség az eddigi „jó kezdeményezések” 
összehangolásához és a közöttük lévô 
ellentmondások kiküszöböléséhez. A 
Spiegel szerint miután Angela Merkel 
az új törvényt szorgalmazók pártjára 
állt, a CDU szeptemberi elnökségi 
ülésén a jelentést elfogadják és az 
elnökség indítványaként a decemberi 
pártkongresszus elé terjesztik. A CDU 
ezzel felzárkózik az SPD mellé, amely 
már tavasszal bemutatott egy jogsza-
bály-koncepciót, miszerint a beván-
dorlást a munkaerô-piaci igények 
alapján kell irányítani egy kanadai 
mintájú pontrendszerrel.

A kiállás egy új törvény mellett „ki-
sebbfajta forradalom” a konzervatívok 
számára, akik ugyan már nem vitatják, 
hogy Németország „a bevándorlás 

földje” –-- migránsokat nagy tömegben 
befogadó ország –-, és azt sem vitatják, 
hogy a képzett munkaerô utánpótlása 
nem oldható meg bevándorlás nélkül, 
de eddig húzódoztak attól, hogy külön 
törvényben szabályozzák a szerteágazó 
ügyet, amelynek összetettségét jelzi, 
hogy jelenleg több mint ötven jogcí-
men lehet németországi tartózkodási 
engedélyt szerezni. A terület egységes 
szabályozásának gondolatát a konzer-
vatívok azért utasították el korábban, 
mert nem akarták azt a látszatot kel-
teni, hogy ösztönzik a bevándorlást -– 
írta a Der Spiegel.

A CDU belsô jelentését kidolgozó 
bizottság vezetôje, Armin Laschet, a 
párt egyik elnökhelyettese a hírma-
gazin beszámolójával kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy Németország a 
második legnagyobb bevándorlási 
célország az Egyesült Államok után. 
Hírportálokon idézett nyilatkozatában 
hozzátette, hogy szigorúan szét kell 
választani a bevándorlás és a mene-
kültügy területét, és nem lehet arra 
számítani, hogy egy bevándorlási tör-
vény megoldja a történelmi magas-
ságba emelkedô menekülthullám ré-
vén keletkezô gondokat.

A szövetségi statisztikai hivatal (Des-
tatis) legutóbbi adatai szerint a külföldi 
állampolgárok száma 2013 végén 6,2 
millió volt Németországban, a beván-
dorlócsaládból származó német állam-
polgárságok száma pedig 10,1 millió, 
vagyis nagyjából minden ötödik em-
ber bevándorló hátterû a 80,5 milliós 
országban.

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



„Akarom élni az egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
És bízni, bízni akarok,
Abban, amit a Krisztus hozott.”
Sík Sándor
Egy nagyszerû, nemmindennapi 

hölggyel Gubicsák Edittel van sze-
rencsém elbeszélgetni önmagáról, 
férjérôl, Péterrôl és gyermekeik-
rôl.

Hol születtetek, hány évesek vagy-
tok, mi a legmagasabb iskolai végzett-
ségetek?

Mind a ketten Szabadkán szület-
tünk. Péter 62 éves, én 54 éves va-
gyok. Mind a ketten egyetemi vég-
zettséggel rendelkezünk. Én orvosi 
biókémikus vagyok, master degreem 
van belôle és master degree of philo-
sophy-ból szintén. Péter teológiát és 
biológiát végzett.

Hol ismerkedtetek meg?
Templomban ismerkedtünk meg, 
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Bagin Lívia:

Hit, remény és szeretet...

mind a ketten protestánsak vagyunk.
Milyen munkakörben és beosztás-

ban dolgoztatok otthon?
Én az Állat Egészségügyi Intézetben 

a Biokémiai labort vezettem. Péter-
nek magánvállalkozása volt, mint szö-
vegtördelô.

Vannak gyermekeitek, ôk mit vé-
geztek, hogyan boldogulnak az élet-

ben?
Két fiúnk van. Sámuel 31 éves és 

orvos a Norther Theratoriumban dol-
gozik, ôslakokat (aborigineseket) gyó-
gyít. Attila 28 éves, építészmérnök, 
Brisbane-ban él.

Mióta éltek Ausztráliában, hogyan 
tudtatok kijönni? 

91-ben kérvényeztük meg a kijöve-

telünket, mind olyanok, akiknek vég-
zettsége jóvoltából szüksége van 
Ausztráliának. Közben októberben 
kitört a háború --- tekintettel arra, 
hogy a vízum kérésünk folyamatban 
vot ---, úgy döntöttünk, hogy perma-
nent resident állampolgárok leszünk 
Ausztráliában. Mikor a vízumot fel-
vettük Belgrádban, akkor mondták, 
hogy nem kapunk Ausztráliában 
munkát. Alattomos módon vitték 
akkor a magyarokat, Milosevic em-
berei, a pártelleneseket. Lehetôség 
volt még Kanadába és Amerikába 
menni, mi ide jöttünk.

Beszéltetek angolul? Hogyan kez-
dôdôtt az itteni életetek?

Értettünk angolul és Brisbane-ban 
rokonoknál kezdtünk. Nem volt köny-
nyû munkát kapni, ezért beíratkoztam 
az egyetemre a master degree-t tet-
tem le. Az egyetemen keresztül ke-
rültem kapcsolatba egy vállalattal, 
amelyik nem csak engem, Pétert is 
alkalmazta. Péter, amíg én tanultam, 
alkalmimunkákat vállalt, építkezése-
ken és egyéb helyeken. 2002-ben Syd-
neybe költöztünk Biotechnikai Válla-
latnál helyezkedtünk el, utána 2003-
ban Canberra Gyógyszerdiagnoztikai 
Vállalatnál dolgoztunk 2008-ig, onnan 
Melbournebe a Gyógyszergyárba ke-
rültünk, majd egy saját vállalkozást 
inditottunk be. Medence festék gyár-
tása és árúsítása.

Hány munkaerôvel dolgoztok?
3-4 ember, idôszakos munkával. Egy 

gyárral van szerzôdésünk, mely szín-
tén gyárt nekünk festéket a mi szaba-
dalmunk alapján.

Ez a festékanyag a ti találmányotok 
volt, hogyan történt ennek a ki  kísér-
letezése?

Ezt a vállalkozást mi megvettük a 
szabadalommal együtt. Macleod pain 
a vállalkozás neve. Vannak képvisele-
teink Brisbane-ban és Sydney-ben.

Milyen hobbytok van és milyen 
szinten ûzitek? 

Péter spanyol flamingózenét és 
klasszikusokat játszik gitáron. A júni-
usi összejövetelen mely a Regnum 
Marianumban volt, gitározott minden-
ki örömére. 

Asztaliteniszezik és játszik verseny-
szerûen most a második csapatba ke-
rültek. Sakkozik is. Négy évvel eze-
lôtt a Hungarofest alkalmából ô is be-
nevezett és jó helyezést ért el.

Én szeretem a képzômûvészetet, 
szobrászatot (otthon készítettem figu-
rákat). Rajzolok is, érdekel az interior 
decorátor munka, azonkívül varrok 
is, saját kreációim vannak.

Mi az ami megfogott benneteket 
Ausztráliában?

Jó váltás volt. A lehetôségek orszá-
ga. Természetesen hiányoznak a szü-
lôk, anyósom, rokonok, barátok.

Jóoldala: szabadságban élünk, nyu-
godtan tervezhetsz, van jövô a gyere-
keknek is. Rosszoldala: a család ott-
hon maradt. Már 23 éve vagyunk itt. 
7, 4 évesek voltak a gyermekek mi-
kor jöttünk.

Jártok magyar körökbe?
Az igazság az, hogy nem nagyon 

járunk. Sámuel szerette a népi táncot 
a Canberra-i Gyöngyösbokrétában 
táncolt. Ott kialakultak ezáltal jó ba-
ráti kapcsolatok. Sámuel ír, olvas ma-
gyarul, Attilát sem lehet eladni ér-
dekli a magyar történelem, kultúra. 
Sámuel korreografált, amikor a bo-
tostáncot járták. Akkor mentünk vele 
mindenfelé, ahol felléptek.

Mi a te életednek mottója? 
Szeretet, megbecsülés, flexibilitás. 

Istenbe vetett hitem. Hiszem, hogy 
Isten mindent jóra vezet.

Összefoglalva: Hit, remény és sze-
retet, ami a legfontosabb az élet-
ben.

Akik a „hit, remény, szeretet” szel-
lemében élnek, ahogy a Gubicsák 
család ott jóban, rosszban összetar-
tanak, mint olvashatták is. Segítik 
egymást, így másokon is tudnak se-
gíteni a „hármas gondolat” szelle-
mében. Nem véletlen, hogy Sámuel 
az Ausztrál társadalom leginkább 
elmaradott rétegének nyújt lelki és 
fizikai felépülést, orvosolja ôket.

További tartalmas életet Gubács 
család! 

* * * 
A Regnum Mariánumban múlt hó-

napban megrendezett Kónya László 
elôadói estje --- Szent Jakabhoz tett 
zarándokútjáról ---, és csodaszép 
vetítése errôl a történésrôl, melyet 
Simon Endre szervezett, sok értékes 
embert vonzott. Gubicsák Péternek 
is ezért köszönhetjük gitár játékát, 
mely még hangulatosabbá tette az 
igen nívós estét, így megismerhettük 
ôt és feleségét Editet, és gyerme-
keiket. Laczkó Mihály Atyának kö-
szönet azért, hogy megnyitotta a Reg-
num Marianum étkezdéjét, mely egy 
meleg, barátságos fészeknek bizonyul 
és további együttlétekre, rendezé-
sekre ad lehetôséget. Mire ez az írás 
kijön, már egy újabb estével zárult le 
ez a kíváló kezdeményzés, ahol Bát-
hy László építészmérnök „Istenes 
versek” a magyar költészetben  adott 
elô --- az ô Latinovics Zoltánhoz 
hasonló stílusában ---, nyilván élve-
zetesen. Maga a szervezô Simon End-
re, pedig hobbyjáról, a sakkozásról 
beszélt.

Jelen volt még Petô Gébor atya , 
akit szeretettel üdvözlünk és Nt. Dé-
zsi Csabát úgyszintén.

Mégegyszer köszönet érte Misi 
atya.



Arccal nyugat felé
Magyarország az élet természetes 

erôinek a nyomása alatt arccal nyugat 
felé fordult, és a körmét-fogát vesztett 
ortodox bolsevizmusnak nincsen  már   
vasa   arra,   hogy   ezt  a folyamatot   
visszafordítsa. Lehet, hogy a rendszer 
meghosszabbítja hitvány életét az új 
mechanizmussal, de a nyugati kapcso-
latok meleg ütôerén a dollár mellett az 
élet oxigénje is beáramlik.

Ma még ötvenezer szovjet katona 
állomásozik az országban, kivénhedt 
bolsevikok görcsösen kapaszkodnak a 
proletártrónusok rojtjaiba, lázasan ké-
szülnek 25 éves uralmuk ünneplésére, 
de a munkához feszített keblekben 
már épül a magyar jövô. Ötvenhat  
ôszének halálbahulló vállalkozása érle-
li már a gyümölcseit, mert a magyar 
nép tudja már, hogy nem Amerika 
Hangjára kell hallgatnia, hanem Szé-
chenyi ki nem mondott elveit követve 
kiépíteni az ország belsô bázisait, mû-
velôdési és ipari emelkedését, mely 
magával hozza — amikor idô és alka-
lom engedi — az éltetô politikai sza-
badságot is.

Az arccal nyugat felé forduló ország 
fiai egyúttal a mi szemünkbe is néz-
nek, aminek során nem véthetik el a 
mi elômenetelünket. Az emigráció szé-
les nagy terein, kisebb-nagyobb szelle-
mi mûhelyeiben, ugyancsak érik már 
a magyar jövô vetése, és ha üt az óra, 
a szív is megdobban, ha egymás be-
csületes szemébe nézünk. Mert mi itt 
nyugaton még ma is ôrizzük ôsi ma-
gyar és keresztény hagyományainkat, 
kárpátmedencei elhivatottságunkat és 
európai küldetésünk tudatát.

Aki idôt nyer, az életet nyer.
(Ausztráliai Magyarság,

1969. november)

Trianon — 50 év után
Etnikai elv és az elnyomás vádja
Kelet-Európa természetes államkép-

zô (a földrajzi, a gazdasági és a kultu-
rális egységet megvalósító) gyakorlata 
Szent István óta állandósítja a Kárpá-
tok gerincén végigvonuló magyar or-
szág-határt. Ez volt egyben Európa 
legállandóbb országhatára: ezen még 
a török megszállás sem változtatott. 
Soha, még a honfoglalás elôtt sem volt 
olyan állam, amelynek területe a Kár-
pátok mindkét oldalára terült volna el. 
Ez magában is bizonyítja, hogy ebben 
a térségben a földrajzi elv a termé-
szetes fejlôdés törvénye. Elôször tör-
tént meg, hogy nagyhatalmi erôszak-
kal létesítettek mesterséges duplex-
államokat  egy új elv, az úgynevezett 
etnikai elv alapján.

A magyar egyszerûen hozzászokott, 
természetesnek vette, hogy az ország-
ban más népek is laknak. „Van hely, 
telepedjen le.” Úgy lehet, ez haszonta-
lan tulajdonságnak bizonyult.

A nemzeti türelmetlenség vádjával 
szemben az igazság az, hogy ébersé-
günket a XIX. század liberális eszméi 
bénították meg. A liberalizmussal fel-
ébredt nacionalizmus a német és olasz 
államokat egyesítette, a szláv államo-
kat testvéri szövetségbe szervezte, a 
nemzetiségi államokat, mint Ausztria 
és Magyarország, szétrombolta. Kísér-
tetiesen úgy néz ki a dolog, mintha va-
lami nagy titkos rendezô kéz irányíta-
ná e téveszmék láncolatán át az ese-
ményeket a bolsevizmus számára. 

Engels  írja a Neue Oder Zeitung  
1855. április 21-i számában: „A pán-
szlávizmus nem a nemzeti független-
ség mozgalma, hanem olyan mozga-
lom, amely ahhoz, hogy célját elérje, 
le kell törölje Törökországot, Magyar-
országot és Németország jórészét a 
térképrôl.”  A nemzetközi bolsevizmus 

akkor még a német lovon ült. Az át-
nyergelést orosz lóra a világháború 
hozta meg. Ebben az idôben szabadult 
el a pokol minden propagandája Ma-
gyarország felosztása érdekében.

Gróf Károlyi Mihály, a Függetlensé-
gi Párt szélsôséges szárnyának vezére, 
a háború kitörésekor amerikai körútra 
ment, ahol pártja részére pénzeket 
vett fel. Mint késôbb kiderült, ezeket a 
pénzeket meg kellett szolgálni. Béke-
kampányokat rendezett, amikor az or-
szág fegyveres helytállását parancsol-
ta az idô.

A csehek a háború elején még orosz 
dinasztiával betöltött cseh királyságot 
terveztek, de a két jószimatú emig-
ráns, Masaryk és Benes,  amerikai kö-
rökben ugyancsak komoly pénzeket 
kaptak, amire gyorsan feladták a ki-
rályság gondolatát. A megrendelôk 
receptje szerint demokrata állam  lé-
tesítését tervezték. A nyugati liberális 
sajtó segítségével hamarosan népsze-
rûek lettek, és minden ajtó megnyílt 
számukra. Alkalmazottai lettek egy 
óriási vállalkozásnak, ami végül Euró-
pa megdöntését eredményezi.

A 14 pont 
Wilson  amerikai köztársasági elnök, 

Amerika hadüzenete (1917. április 6) 
után kilenc hónappal ledobta Európára 
az elsô szellemi atombombát, a híres 
14 pontot, ami az erôsen nyúlós, meg-
határozhatatlan „népek önrendelkezési 
joga”  elvnek (amit mindenki magának 
tetszô módon magyarázott, így többek 
között nagy népszerûséget szerzett 
Wilsonnak még Magyarországon is) 
részletesebb megjelenési formája volt, 
ami szükségszerûen már bizonyos ki-
ábrándulást okozott magyar körökben.

Az ország ájult pillanata hozta el a 
lehetôséget Károlyi Mihálynak  kor-
mányfôi, majd államfôi becsvágya be-
töltésére. Nem sok öröme volt vele a 
szerencsétlennek. Magyarország vi-
szont belepusztult. Elôbb leszerelte és 
szélnek eresztette a hazatérô magyar 
csapatokat, majd amikor a csehek, olá-
hok, szerbek gyülevész hadaikkal meg-
indultak Magyarország megszállására, 
kapkodott jobbra-balra. Sokat emlege-
tett nyugati összeköttetései bezárul-
tak, s végül a bolsevisták oltalmába 
ajánlva Magyarországot, a hatalmat 
átadta Kun Bélának.

Ítélethirdetés Trianonban 
Eseményekkel terhes, nehéz eszten-

dô zárult le 1919. november 23-án, 
amikor az új kormányt a szövetséges 
hatalmak nevében Clark elismerte és 
december 1-jén átadta a Párizsban 
ülésezô békekonferencia elé idézô 
levelet: a békefeltételeknek nem meg-
tárgyalására, hanem átvételére. 

A nagyhatalmak ugyan megnyugtat-
ták Magyarországot a kisebbségi jo-
gok záradékaival az elszakított milliók 
szabad nyelvi és kulturális életérôl, 
csak éppen arról nem gondoskodtak, 
hogyan szereznek majd érvényt ezek-
nek a záradékoknak, ha az utódálla-
mok nem teljesítik aláírt kötelezettsé-
güket. Mint késôbb beigazolódott, a ki-
sebbségi jogok záradékai csak porhin-
tés volt a magyarok szemébe: a Nép-
szövetség alaptörvényévé vált a béke-
szerzôdés határainak állandósítása, de 
a kisebbségi jogvédelem nem. 

(Ausztráliai Magyarság,
1970. június)

„Mindszenty nem szabad”
Több ízben olvastuk az újságokban, 

hogy Amerika „haladó” politikájának 
útjában áll Mindszenty bujtatása az 
ítéletet végrehajtani szándékozó ható-
ságok elôl. A magyarországi kormány 
vetette fel elôször az ötletet: el kell 
távolítani az országból. Konszolidáci-
ós színezetû belpolitikájuknak ez job-
ban megfelelt volna, mint ha letartóz-
tatnák, amint elhagyná a követség 
épületét. Emlékezünk rá, hogy herceg-
prímás urunk kétszer is kísérletet tett 
a követség elhagyására. Egyszer, még 
Kennedy elnök idejében, az akkori 
legátusi hivatalnokok zaklatásai és 
személyi dolgaiban való turkálása 
miatt, másodszor pedig, amikor Ame-
rika kormánya feltételek nélkül és 
kegyként elfogadta a teljes diplomá-
ciai és követségi szinten való képvi-
selet helyreállítását, ami a szovjet 
legázolás következtében 56-ban szûnt 
meg, a magyar szabadságharc közve-
tett külpolitikai vívmányaként.

A Mindszenty-ügyben az elsô kap-
csolat a Vatikán és a magyarországi 
kormány között 1963 tavaszán jött lét-
re. XXIII. János pápa a bécsi König 
érseket  küldte Budapestre, akinek jó 
esélyei voltak közismert baloldali 

politikai kapcsolatai révén. Az újsá-
gok már világgá kürtölték a szenzá-
ciót, amikor Kônig érsek lehangolva 
jelentette, hogy egyedül tért vissza, 
útja eredménytelen volt: Mindszenty 
még mindig Magyarország hercegprí-
másának tartja magát, és csak egy 
megoldást lát, azt hogy a kormány 
törölje a vádakat és ne akadályozza ôt 
fôpapi tevékenységében. Kijelentette: 
hajlandó megbocsátani mindenkinek, 
aki személye ellen vétett. 

Egyenes beszéd volt ez, de nyugaton 
már új divat járta. „Makacs”, — „en-
gesztelhetetlen” — „nincs politikai ér-
zéke” — „örülhetne, hogy futni enge-
dik”, — írták róla a nyugati lapok, 
szinte egyöntetûen, stílusuk szerint 
fogalmazott kifejezésekkel. Ez már a 
koegzisztencia ideje. A hit védelmét 
már nem helytállással, már nem a 
mártíromságot is vállaló ôskeresztény 
szellemmel végzik, hanem alkuval, 
egyezkedéssel, dialógussal. Már Róma 
sem tekinti a magyar fôpapot az egye-
temes vallás bajnokának, természetes-
nek veszi az alku feltételei közt azt is, 
hogy kötelezze magát Mindszenty: 
nem beszél, nem ír soha a vele történ-
tekrôl, a magyar keresztények üldöz-
tetésérôl. Mégis, János pápa még tu-
domásul vette a magyar fôpap dönté-
sét és nem tett több kísérletet vele.

Utóda, VI. Pál pápa,  mint ismeretes, 
tovább fejlesztette az új vatikáni poli-
tikát, amelynek során a vasfüggöny 
mögötti államokkal diplomáciai kap-
csolatok jöttek létre. 1967-ben négy 
ízben járt Kônig Mindszentynél, azóta 
meg talán csak ô tartja számon még 
hányszor látogatta meg, míg végre 
fáradozásait siker koronázta. Nyolc 
évig házalt a szerencsés Ausztria uta-
zó-fôpapja, míg végül is — ahogy a 
hírforrásokból tudjuk — VI. Pál pápa 
személyes kívánsága, vagy talán pa-
rancsa hozta meg a hihetetlen ered-
ményt.

Hercegprímás urunk eltávozása pó-
tolhatatlan veszteséget okozott a ma-
gyar tömegek hitbeli ellenállásának, 
mert elég volt az az egyetlen tény, 
hogy ô az országban rab, hite és ma-
gyarsága miatt üldözött — és a hely-
tartók minden szabadság-kápráztató 
propagandája visszahullott a lelkekrôl. 

Magyarország prímása nem Róma 

hivatalnoka, akinek a pápa áthelyezési 
utasítást ad. A magyar püspökök és a 
bíboros is apostoli méltóságuknál fova 
teljes jogú fôpásztorok.

Rómában nagyot változott a világ ’56 
óta. Akkor XII. Piusz pápa hatszor nyi-
latkozott meg a magyar szabadságharc 
mellett: három enciklikát adott ki, 
rádióbeszédet tartott, üdvözölte a bör-
tönbôl szabadult bíborost és még kará-
csonyi szózatát is a magyaroknak 
szentelte: „A magyar nép vére Isten-
hez kiált”. Tizenöt év után, 1971 tava-
szán, VI. Pál pápa fogadta a szovjet 
utazó ügynökét, Péter Jánost. Nem 
lehet vitás, hogy a bíboros sorsa itt 
dôlt el. XII. Piusz pápa annak idején 
kiközösítette az Egyházból a Mind-
szenty-per katolikus résztvevôit. VI. 
Pál pápa áldozatot hozott valamiféle 
megegyezésért, amelynek még nem 
látjuk történelmi értékét. Félünk, nem 
tudta, mit vett el a magyar néptôl: 
félünk, nem ismeri a kommunisták 
szerzôdéseit. Pedig Rómának egy-két 
tapasztalata lehetne már: hosszú tár-
gyalások után 1964. szeptember 15-én 
részleges megállapodást írtak alá a 
Vatikánban a pesti megbízottak. Rö-
viddel utána megint papokat börtönöz-
tek. Csak naívság feltételezni, hogy a 
kommunistákkal megállapodásra jut-
hat a Vatikán a magyar egyház jobb 
sorsára. 1969 ôszén jelentette Kônig 
érsek, hogy Mindszenty válasza így 
hangzott: „Csak pápai parancsra ha-
gyom el Magyarországot, mert az ô 
parancsának mindenkor és feltétlenül 
engedelmeskedem”.

Ha valóban a pápa parancsolta a ma-
gyar fôpapnak az ország elhagyását, 
intézkedése politikai tájékozatlanság-
nak tûnik, mert a kommunista állam 
és a keresztény nép között nem a 
hercegprímás állt a normális élet 
útjába. A feszültséget a kommunisták 
egyházüldözô, ateista magatartása 
idézte elô és ezen az úton Mindszenty 
távozása fél gyôzelem az ô részükre, 
mert további támadásokra kedvezôbb 
hadállást biztosít.

Mindszenty nem alkudozó kereske-
dô, sem az ô egyéni becsülete, sem az 
ország és népe érdeke neki nem alku 
tárgya. Mire tegyen engedményt? A 
keresztényüldözés fokozására? Közjo-
gi és egyházi méltóságából kirekesz-
tett személyének az országból is eltá-
volítására? Az ô kezében már nem 
volt engedmény — ô volt az enged-
mény a Vatikán kezében. Most már 
csak kíváncsiak vagyunk, hol mutat-
kozik nyereség, távozásának ellenér-
téke?

A négy fal közé zárt Mindszenty 
ereje sohasem a fizikai valóságában 
jelentett veszélyt a bolsevistáknak, 
hanem az a magatartás, az az erkölcsi 
erô, amit az ô nevével tud kifejezni a 
mai magyar. Az emigráns ember sza-
bad ember. És a szabadság ma kö-
telez. És ez a kötelezettség kell, hogy 
éreztesse velünk: Mindszenty József 
hercegprímás urunk közénk jött, és az 
a lelki veszteség, ami távozásával a 
magyar népet érte, a mi emigrációs 
magatartásunk gyarapodásában kell, 
hogy kárpótlását megtalálja.

A bekövetkezett esemény tudomásul 
vétele mellett szívünk egész melegé-
vel köszöntjük Hercegprímás Urunkat 
körünkben. Enyhítse számûzetésének 
keserû érzéseit, hogy az ô életmûvét, 
hitének és magyarságának elválaszt-
hatatlan példáját a jövô magyarjai 
számára megôrizzük és jelenléte által 
hitünkben, reményünkben, szerete-
tünkben gyarapodtunk.

(Ausztráliai Magyarság,
1971. november)

(Folytatjuk)

Ilyen a világ! (3) 
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Kedves Olvasóim!
Nincs veszélyesebb, mint a tévhit, ami-

kor egy ország népe elfogad egy politikai 
nézetet, amit valamely nagyhatalom 
meghirdet, mint általános használatra, 
mindenki számára megfelelô és követ-
hetô magatartást. Minden politikai irány-
zat mögött politikai érdek van, és nincs 
olyan politikai irányzat, amely egyaránt 
megfelel mindenkinek. Ez legélesebben 
megmutatkozik a nagyhatalmak és a kis-
nemzetek esetében. A nagyhatalom hó-
dítással jött létre, lételeme a hódítás. A 
kis országok lételeme a szabadság, füg-
getlenség, önállóság, ezeket folyamatosan 
védenie kell másik országoktól, leginkább 
a nagyhatalmak nyomulásától. Ilyen ala-
pon a Szovjetunió, mint Oroszország 
hatalmi terjeszkedésének alakzata nyil-
vánvaló ellenség volt Magyarország szá-
mára, de Közép-Európa számára is, elsô-
sorban a földrajzi közelség miatt.

Az is tévhit, hogy egy másik hatalom 
színrelépése a kis országok felszabadí-

tásáért történik – mint ahogy hirdetik. 
Amerika ilyen szólamokkal tetszelgett 
világszerte. A magyarok hittek a meg-
térônek, már azért is, mert az oly távoli 
nagyhatalom nem képzelhetô el álságos 
hódítóként. Persze a politika ennél sok-
kal bonyolultabb. 

1956 októbervégi napjai egyikén Syd-
neyben megbotránkoztattam egy kis tár-
saságot egy megjegyzésemmel. A Globe 
könyvüzletben történt, számomra jó-
részt ismeretlenekkel az eset, amikor a 
nagy lelkesedés hangulatában azt talál-
tam mondani, hogy nagy szerencse, hogy 
ezúttal az amerikaiak nem bombázták a 
magyar városokat. 

Amerika szerepe a következô hetekben 
a bombázásnál is átalmasabb volt. Ma-
gyarország egy tévhit áldozata lett. 

Mégis a tévhit makacsul kitartott még 
sokáig itteni emigrációs életünkben is. 
Érdemesnek tartottam küzdeni ellene, 
ami napjainkban már egyre könnyebb.

         Csapó Endre
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015.augusztus 9-én vasárnap de. 

11 órakor ISTENTISZTELET   
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban 
(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),

Ebéd után Nôszövetségi gyûlés a nagyteremben
Vasárnapi iskolai oktatás a második vasárnap nincs
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 9-én 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 9-én vasárnap de. 11 órakor  

  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2015. augusztus 9-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

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 2 órától

 Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane 2015. augusztus 9-én (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,
 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 



Néhány évvel ezelôtt egy kis ri-
portban köszöntem be ezen újság ha-
sábjain, a riportalanyom Szônyi Zsu-
zsa volt. 

A már akkor is idôs, mosolyában 
azonban kortalanul fiatal, nyolcvanas 
éveit taposó szép arcú, végtelenül bá-
jos, és intelligens hölgy Szônyi István 
magyar festômûvész lánya volt. 

Boldogan szorongattam a kezét, 
hallgattam, ahogyan beszélt.  Azonban, 
hogy „saját jogon” ki volt ô, vajon 
tudják-e a magyarok? Sajnos való-
színûleg sokkal kevesebben, mint azt 
kellene. 

Szônyi Zsuzsa Szônyi István fes-
tômûvész lánya 1944-ben ment fele-
ségül Triznya Mátyáshoz, az akkor 
ifjú festôhöz, akivel a Szônyi család 
Zebegényben töltött vadregényes nya-
rai alkalmával szerettek egymásba. 
Zebegény sokáig a festôk Kánaánja 
volt, ám a háború véget vetett az itteni 
idillnek is. 

A Szônyi–Triznya házaspár 1949-ben, 
szülôi biztatással indult el nyugat felé, 
második próbálkozásra sikerült átjut-
niuk a magyar határon, és kis kitérô 
után Rómában kötöttek ki. Zsuzsa 
nagyon korán az olasz, (RAI) rádió 
magyar adásánál kapott munkát, itt 
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Szônyi és Zebegény

kezdte el rádiós pályafutását, ezeket a 
mûsorokat a miniszterelnökségi hiva-
tal megbízásából készítették. Fordí-
totta a híreket, kulturális beszámolókat 
írt és mûsort vezetett. 15 évig dol-
gozott a RAI-nak, késôbb pár évig a 
Szabad Európa Rádió római tudósítója 
volt. Szülei itthon is tudták venni az 
adásokat, így hallhatták lányuk hang-
ját legalább az éter hullámain át. 

A hatvanas évektôl római lakásuk 
valóságos irodalmi szalonná vált. Itt 
fogadták barátaikat, ismerôseiket, a 
Római Magyar Akadémia ösztön-
díjasait, emigránsokat, magyar kiuta-
zókat. Az összejövetelek rendsze-
resekké váltak, hamarosan Triznya-
kocsma néven híresültek el. Szônyi 
Zsuzsa 1999-ben adta ki a Kortárs 

Kiadó gondozásában ezeknek az es-
téknek a történetét. Ezután sorra je-
lentek meg könyvei, a levelezések, 
naplók, visszaemlékezések Lehetetlen 
felsorolni mindazokat, akik meg-
fordultak itt:, Márai Sándor, Mészöly 
Miklós, Pilinszky János, Weöres 
Sándor, Jancsó Miklós, Petrovics 
Emil, Mensáros László, Sebestyén 
Márta, Várszegi Asztrik, Illyés Gyula, 
Sára Sándor, Bánffy György,  és a sor 
még hosszan folytatható.

Róma fogadta be ôket, ôk pedig cse-
rébe az odalátogató magyarságot fo-
gadták be otthonukba – képletesen és 
szó szerint is. E római magyar kul-
turális (és kulináris) szalont férje 
halála után Szônyi Zsuzsa egyedül 
vitte tovább. 

Amikor tavaly márciusban, közel 90 
éves korában „elment” ez az igazán 
nagy és fôleg szép idôk tanúja, arra 
gondoltam, milyen szerencse hogy 
ismerhettem.

Pár hete Zebegénybe látogattam. 
Meleg nyári nap volt, a déli órákban 
tûzô napon sétáltam fel a kis emel-
kedôn a házak között a Szônyi házig. 
Míg odaértem meseszép virágoktól 
hemzsegô magyar kertek  mellett vitt 
az utam, és álmélkodva fotóztam. 
Zebegény valaha kis sváb település 
volt, ma nem tudom hányan élnek itt 
svábok, de a rendben tartott kertek, a 
rengeteg virág arról mesélt, itt most is 
figyelnek a részletekre.

festô, ki gondolná, hogy ez a magas 
ember sokszor ezen üldögélve festette 
a tájat!

A múzeum vezetôjével boldogan 
beszélgettünk Zsuzsáról, a Szônyi csa-
ládról, a tárgyak történetérôl.

Szônyi Zsuzsa számos önvallomá-
sában, könyvében leírta, hogy élete 
legmeghatározóbb élménye a zebe-
gényi gyermekkor volt, amikor sza-
badon kószálhatott a végtelen, cso-
dálatos kertben.

Az egyik teremben egy baba. Felette 
a falon egy 1927-ben készült fotó, azon 
egy kislány, kezében a baba. Az a 
vitrinben álló immár restaurált baba, 
amely még Zsuzsa életében lekerült a 

Szônyi István 
fiatalkori képe

Szônyi Zsuzsa néhány évvel ezelôtt 
az újpesti kiállítás megnyitóján

Zebegény: borospincékbôl , lakható  „Hobbit - házak”

A kerti pad

Szônyi Zsuzsa, a róla készült festmény elôtt

A Szônyi házban aztán beléptem a 
múltba, a jelent kint hagytam a 
kertkapun túl. Szônyi képei a magyar 
tájról, elsôsorban a Duna menti te-
lepülésrôl, Zebegényrôl mesélnek.  

A hatalmas kert felsô felében ott a 
kerti pad, amelyet sok évvel ezelôtt 
megfestett a festô.  Ugyanígy a kút is, 
amely egy másik képének szereplôje. 
Bent a házban minden olyan mintha a 
család éppen csak fent a kútnál vagy 
éppen a padnál idôzne, és nemsokára 
jön a festô, jönnek a gyerekek, a sajnos 
korán meghalt Péter fiúk és persze az 
apjára oly nagyon hasonlító Zsuzsa. 

A házban a fotelek, az asztal, a pol-
cokon a könyvek, a festô íróasztala a 
szemüveggel. A falakon a festmények, 
a gyereklány Zsuzsa onnan mosolyog 
ránk. A szekrényekben a finom met-
szésû poharak, épp csak arra várnak, 
hogy újra töltsenek beléjük jófajta 
magyar bort a vendégnek. 

Mûteremben az ecsetek, az állvány, a 
félig használt beszáradt régi festékek, 
az apró kis szék, amelyen kucorgott a 

múzeum raktárából a múzeumként 
tovább élô házba.

Szônyi Zsuzsa néhány évvel ezelôtt 
végleg hazaköltözött. Ahogyan a mú-
zeum vezetôje mesélte, egy alka-
lommal, két baráttal látogatott el a 
valaha volt otthonába, ide Zebegénybe. 
Végigsétált a házon, az egyik szobában 
felhajtotta a kordont, leült a foteljeik 
egyikébe, és mesélni kezdett régi 
idôkrôl. 

Idôutazás, idôtlen idôutazás volt ez. 
Akkor is és most számomra is.

Ahogy szobáról szobára mentem, 
ahogyan az óriási kertben lépkedtem 
felfelé és elértem a kerti padot, jött 
mellettem Zsuzsa, mosoly az arcán, és 
boldog volt, hogy újra valakinek 
megmutathatta, milyenek is voltak 
azok a régi zebegényi napok!

Köszönöm!
Kovács Hédi
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Az összefogás jegyébenÉs örökt°zzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
s gondozd híven.

(Reményik Sándor:
Örökt°z – részlet)

Az összefogás jegyében –
Kárpátalja megsegítésére

‘Verecke hires útján jöttem én…’ 
Ady Endre sorai a honfoglalást idé-
zik, Verecke Kárpátalja keleti kapuja.  
A régióban élŒ magyar családok 
megsegítésére indított gy°jtést az 
Ausztráliai Magyar Szövetség, amit a 
különbözŒ államokban m°ködŒ szer-
vezetek valósítottak meg. Így került 
sor a július 19-én lezajlott disznótoros 
ebédre a Punchbowl-i Magyar Ház-
ban, a NSW-i Magyar Szövetség ren-
dezésében.  

Az ünnepség védnöke Dr Grúber 
Attila, Magyarország nagykövete 
volt. Mellette még megjelent a nem-
rég kinevezett elsŒ titkár, Dr Tóth 
Ferenc családjával együtt, valamint 
Gyombolai Zsófia kultúrális at-
taché.  

Az ebéd Lédeczi Dénes atya asztali 
áldásával kezdŒdött. Ebéd után került 
sor a beszédekre.  v. Tassányi Jó-
zsef, a Szövetség elnöke üdvözölte a 

vendégeket, a magyar szervezetek 
vezetŒit és képviselŒit, és a szép 
számmal megjelent Sydney-i magyar-
ságot.  Majd Dr Grúber Attila nagy-
követ állt a mikrofonhoz és elmondta,  
milyen örömmel és meghatottsággal 
fogadta el a lehetŒséget, hogy védnö-
ke lehet ennek a jótékonysági dél-

utánnak.  Elmondta, hogy Magyaror-
szág határaitól keletre háború folyik,  
amely nemcsak két ország háborúja, 
de nagy hatással lehet Magyarország-

ra is. Könnyen lehet, hogy befolyá-
solja az ország energia ellátását. 
ElŒfordulhat, hogy a háború követ-
keztében megsz°nik a gázellátás Ma-
gyarország részére. Ilyen már két-
szer megtörtént az elmúlt években. 
Azt is elmondta, hogy a pár napja 
lezajlott megemlékezésen, ahol a 
Malájziai repülŒgép lezuhanására 
emlékeztek, az ausztrál kormány és 
ellenzék képviselŒi  beszédeikben ki-
hangsúlyozták azokat a nemzetbiz-
tonsági kihívásokat, amelyeket az 
ilyen és ehhez hasonló események 
kiváltanak. Kárpátalján, a magyar 
történelmi határok legkeletibb részén 
számtalan magyar család szenvedi 
meg a háború okozta nélkülözéseket.  
Szivbemarkoló,  hogy  az itt élŒ ma-
gyarság mennyire odafigyel és segí-
teni akar. Az itt összegy°jtött pénz az 
élet legalapvetŒbb szükségleteire lesz 
költve: élelmiszercsomagok, energia 
szolgáltatás számlái, iskoláztatás. Ga-
rantálni tudom, hogy az itt össze-
gy°jtött pénz az utolsó fillérig olyan 
családokhoz fog eljutni akik nélkülöz-
nek. Nélkülöznek a háború okán, nél-
külöznek az elnyomatottság okán. 
Szeretném megköszönni mindenki-
nek, aki adományozott erre a célra. 
Szeretném megköszönni, hogy itt a 
világ legtávolabbi pontján is megma-
radtak felelŒsségteljesen gondolkozó 
testvéri magyarnak.

Ezután Rozgonyi Magdi titkár rö-
vid ismertetést tartott Kárpátaljáról:

– Köszönöm kedves vendégeinknek, 
hogy ilyen szép számban megjelen-
tek, itt vannak, mert meghallották  a 
hívó szót. Kárpátalján él a Kárpát-
medencei magyarság talán leginkább 
hányatott sorsú része. A XX. század 
során ötször változott a terület hova-
tartozása, egy dolog azonban ugyanaz 
maradt. Bármelyik országhoz is tar-
tozott a természeti szépségekben 
gazdag vidék, mindig az adott ország 
perifériáján helyezkedett el. Sem a 
Trianon elŒtti Magyarország, sem a 
két világháború közötti Csehszlovákia, 
sem a Szovjetunió, sem pedig Ukraj-
na nem tartotta kiemelten fontosnak 
a térség fejlesztését. 

A XVII. – XVIII. század fordulója 
Kárpátalja történetének talán leghí-

resebb korszaka. 1686 és 1688 között 
Zrínyi Ilona két éven át védelmezte 
Munkács várát, majd 1703-ban lénye-
gében itt kezdŒdött a Rákóczi-féle 
szabadságharc is, hogy aztán 1711-re, 
erejét vesztve erre a területre szo-
ruljon vissza. Kárpátalja volt tehát az 
a terület, ami az egész szabadságharc 
alatt a felkelŒk kezén maradt. Mind-
annyiunk elŒtt ismert, mi történik 
napjainkban Ukrajnában a legkiszol-
gáltatottabb, legrászorulóbb magyar 
testvéreinkkel, a Kárpátaljai magyar-
sággal. A magyar lakosság komoly 
nehézségekkel küzd a mindennapok 
során, az ukrajnai háborús konfliktus 

erŒsen kihat életükre. Olyan súlyos 
gazdasági válság van, hogy a napi 
étkezés is sokaknak gondot okoz. Ez-
rek menekülnek el a behívások elŒl, 
ezrek kerülnek akaratukon kívül a 
frontra, és miután nagy részük csa-

ládfenntartó, a hátrahagyott idŒsek és 
gyermekek ellátása veszélybe került. 
Magyar testvéreink a mindennapi 
megélhetésükért küzdenek. 

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógus Szövetség és a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar FŒiskola 
elnöke  elmondta: már 50 pedagógus 
álláshely üresedett meg a közel száz 
kárpátaljai magyar iskolában a férfi 
oktatók katonai mozgósítás miatti 

távozása következtében. Potápi Ár-
pád nemzetpolitikai államtitkár  
mondta nem régen, hogy   „Nemzet-
politikai szempontból példaérték°, 
csak a romániai forradalom és a nagy 
tiszai és dunai árvizek idején tapasz-
taltakhoz fogható az az összefogás, 
amit a világ magyarsága jelenleg Los 
AngelestŒl Új-Zélandig, Ausztráliáig,  
a kárpátaljai magyarok iránt tanúsít”. 
Reményét fejezte ki, hogy a mostani 
segítŒkészség a várhatóan jóval ne-
hezebb téli hónapokban sem fog lan-
kadni. Hangsúlyozta: „a magyar ál-
lamnak vállalnia kell a kárpátaljai 
magyar intézmények fenntartását, 
mivel a cél az, hogy a kárpátaljai 
magyarok közösségként maradjanak 
meg és fejlŒdjenek a szülŒföldjükön, 
veszteség nélkül vészeljék át a jelen-
legi nehéz idŒszakot.” 

Földindulás volt, megindult a hegy,
És eltemette a kis templomot,
De a lángot nem bírta eltemetni,
Én égve leltem ott; 
És hozzá imádkoztam s benne hittem
S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát.
Én égve hazavittem. 
Azóta szívem mélyén ég, ragyog
A viharfújta, széllengette láng, 
És el nem oltják semmi viharok.

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp,
És örökt°zzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább
És gondozd híven..
Tolmácsolta számunka Gazdag  

Balázs KCSP ösztöndíjas Reményik 

Sándor gyönyör° sorait.  A m°sor 
további részében Tóth Borbála és 
Hargitai Halászi Lehel az erdélyi 
hegyekbŒl való pásztordallamokat 
adtak elŒ, majd palatkai táncokkal 
szórakoztatták a nézŒket. 

Kicsi Csilla és Gellért Miklós né-
hány kedves örökzöld slágert adott 
elŒ. Volt csendes aukció, rózsa meg-
váltás is. Majd Stopic Lóri zongora-
játéka emelte a hangulatot. 

Kicsi György a szívébŒl beszélt 
amikor Wass Albert: Adjátok vissza 
hegyeimet c. versével fejezte be a 
m°sort, álljon itt abból néhány drá-
mai mondat:

Belerángattatok ebbe a játékba. / Én 
engedelmesen játszottam nektek min-
dent, amit csak parancsoltatok: /
kisebbségi sorsot, megaláztatást és 
elnyomatást, nyelvem s fajtám miatt, 
üldöztetést! Játszottam katonásdit és  
/ fölszabadulást. / Játszottam kétség-
beesést fejvesztett menekülést. / Ját-
szottam elvesztett otthont és elvesz-
tett családot, csikorgó fogú bosszúvá-
gyat és hadifogságot, / játszottam 
hontalan bujdosást, magányos, kóbor-
ló farkassorsot az emberi rengeteg-
ben... / urak, nekem elég volt. Én nem 
játszom tovább. / Adjátok vissza a 
hegyeimet!

Köszönet mindenkinek, aki résztvett 
a szervezésben, elŒadásban, a finom 
ebéd elkészítésében és felszolgálá-
sában, köszönet a krémesekért, az 
adományokért, de fŒleg azért, hogy 
mindnyájan együtt voltunk és ápoljuk 
a lángot.

Ilosvay-Egyed Katalin

Ft. Lédeczi Dénes

Gellért Miklós

Dr. Grúber Attila

Kicsi György

Kicsi Csilla

Stopic Lóri

Gazdag Balázs

Tóth Borbála és Hargitai Halászi Lehel
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Dárdai leköszön
Nem engedi a Hertha, hogy a válo-

gatottat is irányítsa a szakember
Az mlsz.hu-n olvasható közlemény 

szerint az MLSZ elnöksége a hétvégén 
rendkívüli ülést tartott, a német élvo-
nalbeli Hertha BSC ugyanis nem já-
rult hozzá, hogy Dárdai a berlini klub-
kötelezettsége mellett a továbbiakban 
is maradjon a magyar válogatott szö-
vetségi kapitányi posztján.

A március óta az MLSZ sportigaz-
gatójaként, majd az U20-as nemzeti 
csapat szövetségi edzôjeként is dolgo-
zó Storck munkáját a Dárdai Pál által 
korábban összeállított szakmai stáb 
segíti, s az ötvenkét éves német szak-
ember a közlemény szerint számíthat 
Dárdai szakmai támogatására is.

Az MLSZ kérésére a Hertha 2014 
szeptemberében az akkor még után-
pótlásedzô Dárdait elôbb két hónapra, 
majd 2014 decemberében a selejtezô 
sorozat egészére elengedte, azzal a ki-
kötéssel, hogy ha az edzô feladatköre 
megváltozik, akkor kezdeményezheti 
az elengedés visszavonását. 
Dárdai: Nélkülem is meglesz az 

utolsó lépés
Dárdai a válogatott írányítását ôsszel 

Pintér Attilától vette át, akinek az 
Észak-Írország elleni 2:1-es vereség 
után kellett távoznia. A soron követ-
kezô öt mérkôzés mérlege imponáló: 
hálrom gyôzelem, két döntetlen, négy 
rúgott és egy kapott gól.

Dárdai Pál szerint megfelelô rend-
szert építettek fel a magyar labdarúgó-
válogatottnál, amely nélküle is kihar-
colja a jövô évi Európa-bajnokságon 
való szereplés jogát.

„Elfogadom és tiszteletben tartom a 
Hertha döntését, jó, hogy végre tisztá-
zódott a helyzet. Csapatommal a kö-
vetkezô szezonban szeretnénk a lehetô 
legjobban szerepelni, ehhez pedig 
minden energiára szükségem van” --- 
idézte Dárdai Pált a német klub hon-
lapján olvasható közlemény.

„Mindig is mondtam, hogy magyar a 
szívem. Mindenki tudja, mennyire 
szeretem a hazámat, és mennyire fon-
tos volt számomra, hogy segítsek a 
válogatottnak. Úgy gondolom, sikerült 
a nemzeti együttest a helyes útra állí-
tani, és visszaadni honfitársaim fut-
ballbüszkeségét. Úgy érzem, jó alapo-
kat tettünk le, megfelelô rendszert 
építettünk fel. Büszke vagyok arra, 
amit eddig elértünk, és biztos vagyok 
benne, hogy a csapat nélkülem is meg-
teszi az utolsó lépést, és Magyarország 
kijut az Európa-bajnokságra” --- érté-
kelte munkásságát Dárdai, aki öt ve-
retlenül megvívott tétmeccsel a háta 
mögött távozott posztjáról.
Csányi: Külön köszönet Dárdainak
Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a 

váltással kapcsolatban azt mondta: a 
szövetség tudomásul vette és tisztelet-
ben tartja a Hertha BSC döntését, 
amelyet ugyanakkor „a két fél által 

sonlóan ezúttal is elhibázta a tálcán 
kapott lehetôségeket.
Hajnal Tamás, majd Lamah ha-

gyott ki nagy helyzetet, amivel az 
egész meccs hangulata megváltozha-
tott volna, ehelyett egy gyermeteg vé-
dekezési hibából a Zeljeznicar lôtt 
gólt. Somalia maradt le középen az 
emberérôl, aki a bámészkodó védôk 
között simán lyukra futtatta Kokotot, 
a csatár pedig a kifutó Dibusz mellett 
a bal alsóba passzolt.

A bosnyák csapat ezután még nyu-
godtabban játszhatott, hiszen a Fradi-
nak már két gól kellett volna. Jött is 
elôre a magyar ezüstérmes, néha még 
helyzetekig is eljutott, de a Zeljeznicar 
védelme magabiztosan rombolt.
A második félidôre helyzet sem 

nagyon maradt
Thomas Doll még az elsô félidôben 

cserélt (Varga Roland kullogott le 
megalázottan), majd az 57. percre 
mindhárom cseréjét kihasználta, de a 
játék képén nem sok nyomot hagytak 
az új emberek. A bosnyákok gyorsab-
bak, keményebbek és technikailag is 
jobbak voltak, így hiába próbálkozott a 
Fradi, a Zeljeznicar gond nélkül verte 
vissza a támadásait.

Az egyre reményvesztettebb magyar 
ezüstérmesbôl a lendület is elfogyott, 
Gera még szabadrúgásból eltalálta a 
kapufát, de a hajrára egyértelmûvé 
vált, hogy ebbôl a párharcból nem a 
Ferencváros jut tovább.

A hajrában aztán a szépítés helyett 
újabb nevetséges amatôrgólt kapott a 
Ferencváros. Egy könnyû ívelést csak 
néztek a védôk, Djelmic kilépett kö-
zöttük, majd higgadtan a bal alsó sa-
rokba lôtt. Ezzel teljessé vált a párharc 
esélyesének vélt Ferencváros mega-
láztatása, a magyar bajnoki ezüstér-
mes rúgott gól nélkül, kettôs vereség-
gel esett ki az Európa Ligából.

Két magyar maradt állva.

Rekordgyôzelemmel 
gázolta el a Debrecen 

lett ellenfelét
A Debrecen már a félidôben 5-0-ra 

vezetett, végül 9-2-re gyôzött a lett 
Skonto Riga ellen, így 11-4-es összesí-
téssel jutott az Európa Liga selejtezôjé-
nek 3. fordulójába.

A Debrecen nagy elánnal kezdte a 
mérkôzést, szinte csak az volt a kér-
dés, mikor veszi be riválisa kapuját. 
Erre nem is kellett sokat várniuk a 
szurkolóknak, ugyanis Tisza Tibor 
már a 7. percben elônyhöz juttatta csa-
patát egy pazar felsôsarkos lövéssel.

A 12. percben Jovanovic beadása 
után Balogh szép mozdulattal vette át 
a labdát, majd jobbal bevágta a léc alá. 
Az elsô félóra végén jöt a harmadik 
gól. Balogh ezúttal elôkészítô volt, Si-
dibe pedig középen megelôzte a védô-
jét.

A továbbjutás ezzel gyakorlatilag el 
is dôlt, de a Debrecen nem állt le, és a 
szünetig még kétszer talált be, elôbb 
Sidibe fejjel, majd Tisza lábbal szerez-
te önmaga második gólját.

A folytatásban is nagy fölényben és 
felszabadultan futballozott a DVSC, 
amely sorra alakította ki helyzeteit és 
lôtte az újabb gólokat a teljesen széte-
sett rigai csapatnak. A nagy elôny bir-
tokában aztán kissé fellazult a hazaiak 
védelme, emiatt a Skonto szépített, de 
a végeredményt beállító találatot a 
Debrecen szerezte.

A Debrecen hétgólos sikerével törté-
nete legnagyobb különbség gyôzelmét 
aratta a nemzetközi kupasorozatokban: 

az eddigi csúcsot a fehérorosz Dnyap-
ro Mahiljov 6-0-s legyôzése jelentette, 
amelyet 1998-ban az Intertotó-kupá-
ban ért el.

A DVSC a következô, harmadik kör-
ben az izlandi KR Reykjavíkkal vagy a 
norvég Rosenborggal találkozik. A két 
csapat elsô meccsén utóbbi 1-0-ra 
nyert idegenben. A fôtáblára jutáshoz 
még két párharcból kell továbbjutnia 
Kondás Elemér vezetôedzô együtte-
sének.

NB I., 2. forduló: 
A Diósgyrön töltötte ki mérgét a 

Fradi
A Fradi hazai pályán magabiztos, 3-1-

es gyzelmet aratott a Diósgyr felett az 
OTP Bank Liga 2. fordulójának vasár-
napi játéknapján, így százszázalékos 
maradt. Az Európa-liga selejtezjének 
harmadik fordulójába jutott Debrece-
ni VSC hazai pályán döntetlent játszott 
vasárnap a Puskás Akadémiával.

A Ferencváros játékosain az els pil-
lanattól kezdve lehetett érezni, hogy 
szeretnék kiengesztelni szurkolóikat a 
bosnyák Zeljeznicar elleni Európa-li-
ga-búcsút követen. A zöld-fehérek 
szinte azonnal kapujához szegezték a 
Diósgyôrt, és három gólt szerezve 
gyakorlatilag fél óra alatt eldöntötték 
az összecsapást.

A fordulást követen gyorsan szépített 
a vendégcsapat, ráadásul a hazaiak 
kissé könnyelmbbé váltak hátul, ezt 
kis híján kihasználták a diósgyriek, de 
Grumic ordító helyzetben fölé ltt. A 
folytatásban újra a Ferencváros aka-
rata érvényesült, de nem tudta növelni 
elnyét, így az eredmény már nem vál-
tozott.
Thomas Doll együttese sorozatban 

22. bajnoki mérkzésén nem kapott ki, 
legutóbb tavaly októberben, éppen a 
Diósgyôr otthonában szenvedett vere-
séget az élvonalban.
FTC – Diósgyôr 3-1 (3-0)
Döntetlen lett a másik vasárnapi 

ütközet
Az Európa-liga-selejtez második for-

dulójának visszavágóján parádés visz-
szavágót mutatott be a Debreceni VSC 
a lett Skonto Riga ellen, most viszont 
csak döntetlenre futotta a Puskás Aka-
démiával szemben.

Az els félidben jó darabig egyik olda-
lon sem alakult ki szép játék, aztán a 
több helyzetet kidolgozó Debrecen a 
gólját követen már magabiztosan fut-
ballozott, egyértelmen ellenfele fölé 
ntt. A hazai csapat úgy is elnnyel vo-
nulhatott az öltözbe, hogy ezúttal né-
hány alapembere pihent.

A második negyvenöt percbl az els 
negyedóra telt el, amikor egyenlített a 
szívósan küzd Puskás Akadémia, ami-
re Kondás Elemér, a DVSC veze-
tôedzôje cserékkel reagált. Pályára 
lépett Varga, Bódi, majd Sidibe is, de a 
gyzelmet ér gólt így sem tudta meg-
szerezni a Debrecen, ráadásul a ven-
dégcsapatnak is akadt még helyzete.

A Puskás elôször szerzett pontot az 
élvonalban a DVSC-vel szemben, az 
elôz négy bajnoki összecsapásukat a 
hajdúsági együttes megnyerte.
DVSC – Puskás  1-1 (1-0)
Az Újpest biztosan gyôzött az újonc 

Vasas ellen a Fáy utcában, akár csak a 
Ferencváros, amely szintén 3–1-re 
gyôzte le régi riválisát, a DVTK-t.
Honvéd–MTK 2-1 (1-1)
Videoton–Haladás 0-1 (0-0)
Paks–Békéscsaba 4-0 (1-0)
Vasas–Újpest 1-3 (1-1)

korábban aláírt szerzôdés alapján jo-
gilag, és az elmúlt nyolc hónap tapasz-
talatai alapján szakmailag is nehezen 
indokolhatónak tart”. „Pár héttel a ma-
gyar férfi válogatott számára sorsdön-
tô Európa-bajnoki selejtezô mérkôzé-
sek elôtt ugyanakkor --- a Herthával 
történt hosszas egyeztetések után --- 
most nincs értelme a jogászkodásnak, 
egy hónapokkal késôbb véget érô eset-
leges per visszamenôleg nem oldaná 
meg az ôszi kapitánykérdést” --- tette 
hozzá Csányi Sándor, aki egyúttal 
megköszönte a berlini egyesületnek, 
hogy a „nehéz idôszakban” hozzájárult 
Dárdai magyarországi szerepvállalá-
sához. „Úgy tûnik, most ôk szorulnak a 
mi sportszerû hozzáállásunkra, ami az 
elmúlt szûk egy év eseményei alapján 
kötelességünk. Külön köszönet illeti a 
fiatal kapitányt, aki dupla terhelés 
mellett is versenyben tartotta a ma-
gyar válogatottat, és reményt adott a 
magyar szurkolóknak.”

Az MLSZ elnöke kitért rá: a szövetség 
szándéka az volt, hogy az Eb-selejte-
zôket Dárdai vezetésével fejezze be a 
nemzeti csapat, de december óta ké-
szülniük kellett arra is, hogy a Hertha 
esetlegesen felmondja a korábbi meg-
állapodást. „Erre a helyzetre is készül-
ve március óta a magyar labdarúgás 
szolgálatában dolgozik Bernd Storck, 
akit Dárdai Pál ajánlása alapján ne-
vezett ki az MLSZ sportigazgatónak” --
- mondta Csányi Sándor, s kijelentette, 
a német szakember az U20-as világ-
bajnokságon bizonyította, hogy a né-
met futballkultúra és szakmai hozzá-
értés komoly segítséget jelenthet a 
magyar labdarúgásnak. „Abban bí-
zunk, hogy Storck irányításával ôsszel 
valóra válhat a Dárdai-csapat által 
visszahozott remény: a magyar válo-
gatott harminc év után ismét kijuthat 
egy világeseményre” --- zárta nyilatko-
zatát az MLSZ elnöke.

A német szakember --- aki júniusban 
nyolcaddöntôs volt az új-zélandi világ-
bajnokságon a magyar U20-as válo-
gatottal --- kedden sajtótájékoztató ke-
retében mutatkozik be hivatalosan, és 
az ôszi selejtezô-mérkôzésekkel kap-
csolatos elképzeléseit is akkor ismer-
teti. Storck korábban különbözô fela-
datkörökben Németországban 
dolgozott a Hertha BSC-nél, a VfL 
Wolfsburgnál, a Borussia Dortmundnál 
és a VfB Stuttgartnál. Emellett a szerb 
Partizan Beograd és a görög Olimpia-
kosz alkalmazásában is állt, s a kazah 
válogatottat is irányította.

Ronaldóék várnak a 
magyar válogatottra
A Szentpétervár mellett lévô Konsz-

tantyinovszkij-palotában kisorsolták a 
2018-as oroszországi focivébé selejte-
zôcsoportjait. 

A magyar válogatott a B csoportba 
került, Andorra, Lettország, a Feröer-
szigetek, Svájc és Portugália mellé. 
Annak ellenére, hogy a jövô évi, 24 
csapatos Európa-bajnoksággal ellen-
tétben az oroszországi vébére csak 13 
válogatott juthat ki a földrészrôl, a ma-
gyar csapat ebbôl a hatosból tovább-
juthat. De csak bravúrral.

A kilenc európai csoport gyôztese 
automatikusan kijut a 2018-as vb-re, 
míg a nyolc legjobb csoportmásodik - 
úgy, hogy a hét együttest számláló 
csoportok esetében az utolsók elleni 

párharcokat nem veszik figyelembe -- 
pótselejtezôt játszik a maradék négy 
kiadó helyért.

Ha tehát Portugáliát vagy Svájcot 
megelôzi a válogatott, még mindig vár 
rá egy pótselejtezô, garantáltan nehéz-
súlyú ellenféllel.
De milyenek is az esélyeink?
Árulkodó, hogy a sorsolás elôtti beo-

sztásban --- amely a világranglista 
alapján készült --- a magyar válogatott 
a harmadik kalapba került. Ezen a 
szinten Ukrajna, Skócia, Svédország, 
Albánia, Észak-Írország, Szerbia és 
Görögország volt még. Egyikük sem 
állandó vb-résztvevô, de az északírek 
és az albánok kivételével mindegyikü-
ket láttuk a közelmúltban világverse-
nyen.

A harmadik kalap egyben azt ígérte, 
hogy már a második helyhez is erôn 
felül kell teljesíteni, és akkor még jön 
az oda-visszavágós pótselejtezô. A sor-
solás csak megerôsítette ezt az alap-
helyzetet.

Videoton-továbbjutás, 
szégyenletes 

produkcióval
Bár a hajrában eltékozolta 1-0-s elô-

nyét a forró fehérvári estében walesi 
ellenfelével szemben a magyar baj-
nok, a hosszabbításban beverekedte 
magát a BL-selejtezô 3. körébe. 3000 
szurkoló füttyszava kísérte a játékoso-
kat az öltözôbe. Ki kell mondani, rá-
szolgáltak.

Idegenbeli siker mûfüves pályán, 
harmatgyenge ellenféllel szemben, 
tartalékos felállásban --– naná, hogy 
önbizalommal telve várta a fehérvári 
visszavágót a Videoton a The New 
Saints ellen a Bajnokok Ligája 2. selej-
tezôkörében. Már a BATE elleni lehet-
séges jövô keddi mérkôzést is lebe-
szélte a klubvezetés...

A Videoton rászolgált, hogy ennyire 
megszenvedett a továbbjutásért, de a 
közönség füttyszavát is kiérdemelte. 
Jövô kedden este a BATE Boriszov 
érkezik a Sóstói Stadionba, az ennél 
nehezebb feladatnak ígérkezik, még 
úgy is, hogy 2-1-es összesítéssel, vé-
kony jégen táncolva penderültek a fe-
héroroszok a BL-selejtezôk harmadik 
körébe.

Továbbjutásával a Vidi azért azt be-
biztosította, hogy további sikere ese-
tén a BL-rájátszásban, kudarcával az 
EL-play-offban folytathatja. De bármi 
is jön, ennél sokkal több kell, mint amit 
most mutattak a fehérváriak. Valami 
mintha nem mûködne.

Leégett a Ferencváros 
az Európa Ligában

A Ferencváros 2-0-ra kikapott Szara-
jevóban a Zeljeznicartól, és kettôs 
vereséggel, 3-0-s összesítéssel kiesett 
az Európa Ligából. A magyar bajnoki 
ezüstérmesnek ezúttal is megvoltak a 
helyzetei, de nem sikerült gólt szerez-
nie a jól védekezô bosnyákok ellen.

Budapesti gyôzelme tudatában a Zel-
jeznicar átengedte a Ferencvárosnak 
a területet, behúzódott a saját térfe-
lére, de már a felezôvonalnál letá-
madta a magyarokat. A taktikában 
volt kockázat, mert a bosnyák védôk is 
bele-belehibáztak a feladatukba, de a 
Fradi az elsô meccsen látottakhoz ha-
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Gólyabálnak, 2. Az ökölvívá-
sé, 3. Tufának, 4. Tina Turneré, 5. Vö-
rösmarty Mihály, 6. Kuba, 7. Jancsó 
Miklós, 8. Száz, 9. Libreville, 10. 137 
méter magas.

E heti kérdéseink:

1. Kik a szerzôi az Egy szerelem 

három éjszakája c. zenés drámának?

2. Ki volt az eddig legidôsebb 

olimpiai bajnokuml?

3. Mit jelent magyarul: exponens?

4. Ki mondta: „A gondolatok vám-

mentesek?

5. Melyik évben volt a kubai rakéta 

válság?

6. Ki írta a Szép új világ c. 

utópisztikus regényt?

7. Ki a zeneszerzôje a Spartacus c. 

balettnek?

8. Kik voltak az odaliszkok?

9. Mi a neve a Zágráb folyójának?

10. Hány operát írt a német zene-

óriás, Johann Sebastian Back?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A halálos ágyán kérdezi Samu Rá-

helt:
--- Ráhel, itt voltál velem, mikor a 

nácik elvették tûlünk az elsô boltun-
kat?

--- Itt voltam, Samu.
--- Velem voltál, mikor elvittek min-

ket a koncentrációs táborba?
--- Veled voltam.
--- Velem voltál akkor is, mikor a 

kommunisták elvették tôlünk a máso-
dik boltunkat is?

--- Akkor is veled voltam.
--- És most is itt vagy velem a halálos 

ágyamnál?
--- Most is itt vagyok.
--- Ráhel, Ráhel, nem hozol szeren-

csét! 
* * *

 Mi a legszebb a nôi testen?
 --- A férfi. 

* * *
--- Mi lesz, ha kihal a nôi nem?
 --- ???
 --- Globális felmelegedés.

* * *
 Rendôrfônök:  
 –-- Holnap szépen öltözzenek fel, 

megyünk a Figaró házasságára.   Más-
nap a rendôrök kiöltözve megjelennek, 
csokrokkal, tortával. A fônök ordít 
rájuk: 

  –-- Barmok, operára megyünk, nem 
lakodalomba.

 Az egyik közlegény megszólal: 

  –-- Most maga a Jani, de a múltkor ki 
jött gumicsizmában, pecabottal a 
Hattyúk tavára?   

* * *
Egy férfi vett egy új sportautót, és 

vidáman hajtott vele hazafelé az 
autópályán. Gondolta, kipróbálja, mit 
is tud a kocsi. Rálépett a gázra, és a 
sebességmérô azonnal felment 200-ra. 
Nem sokkal ezután szirénázni kezdett 
mögötte egy rendôrautó. A sofôr elô-
ször még jobban odalépett, gondolva, 
hogy úgysem érik utol, majd hirtelen 
észbekapott és letért a leálló sávba. 
Odajön hozzá a rendôr, és azt mondja: 

 --- Nézze, uram, ma nagyon sok pa-
pírmunkám volt, péntek is van, 13-a, 
fáradt is vagyok... Ha mond egy jó in-
dokot, hogy miért száguldozott, akkor 
elengedem egy szóbeli figyelmeztetés-
sel.

  --- Nos, kérem... A múlt héten a 
feleségem meglépett egy rendôrrel. 
Azt hittem, hogy ôt akarják vissza-
hozni.

  --- Rendben, mehet tovább.
* * *

Férfi a repülôgépen a stewardess-
nek:

--- Hölgyem, fel vagyok háborodva! 
Rendszeresen Önökkel repülök, de 
sosem mehetek akkor a wc-re amikor 
akarok, soha nem látom a filmet, és 
mindig ablak mellett kell ülnöm! 

  --- Ne szórakozzon már kapitány úr, 
hanem kezdje meg a felszállást!

* * *
Nyílt egy új áruház a közelben. Min-

den terméket illatokkal tesznek von-
zóbbá. Ahogy közeledsz a tojásokhoz, 
friss rántotta illatát érzed. A péksüte-
ményeknél érzed a frissen sütött ke-
nyér ínycsiklandó illatát.

Fantasztikus.
De WC-papírt nem veszek ott töb-

bet...
* * *

Három férfi utazik autóval, balesetet 
szenvednek, mindhárman meghalnak. 
Mennek a menyországba, Szent Péter 
fogadja ôket:

 --- Mielôtt eldöntenénk, hova kerül-
jetek, mondjátok el, mit szeretnétek, 
mit mondjanak az emberek a temeté-
seteken?

Az elsô válasz:
   --- Azt szeretném, ha az emberek azt 

mondanák, jó férj, jó apa, jó orvos 
volt.   

A második:
--- Én azt szeretném, ha azt mondanák, 

jó férj, jó apa, jó tanár volt.
A harmadik válasz:
 --- Én meg azt szeretném, ha azt 

mondanák:
--- Nézzétek! Megmozdult!

* * *
--- Feldobod, rózsaszín, leesik, nem 

látod, mi az?
--- A talpad!

* * *
Éjszaka a férj felkelti a feleségét: 
--- Ébredj, egy férfi járkál a laká-

sunkban! 
Az asszony felsóhajt:
 ---- Na végre! 

* * *
Egyik várakozó férfi megszólítja a 

másikat a vasútállomáson:
 --- A feleségét várja?
 --- Nem várom. Jön!

***
 - Mi a férfi elsô dolga, amikor reggel 

felébred?
 - ?
 - Felöltözik és hazamegy. 

Életemben elôször készítettem disz-
nólábat: ehhez azonban hosszú út veze-
tett. Hogyan készítik a franciák, mit 
csinálnak vele a japánok és egyáltalán, 
mire való?

Van az úgy, hogy az ember kap egy 
feladatot, amihez semmi kedve, sôt, 
kicsit borsódzik tôle a háta is. Végül is 
már felnôtt vagyok, néha az ilyet is 
meg kell csinálni. Így voltam én a disz-
nólábbal.

Hozzányúlni se szeretnék, ha csak a 
szívemre kéne hallgatnom és a józan 
belátásomra, nem pedig a szerkesz-
tômre, mert a disznóláb nem néz ki jól, 
nem étvágygerjesztô, sôt, kicsit félel-
metes is. Nem szeretnék kettesben 
maradni vele a konyhában. De hát azt 
mondják, finom, és egész sokan szere-
tik, ráadásul rettentôen olcsó.

Jónak kell lennie: az a hús, amit inak 
és zsír vesz körül, szaftos, zamatos. 
Magát a lábat még sosem kóstoltam, 
csak a belôle bográcsban készült csül-
kös pörköltöt, és tudtam, hogy olyan 
csodálatos szaftot semmi nem csinál, 
mint a disznó végtagjai. Nekivágtam a 
feladatnak: elméleti okosodás, közvé-
lemény-kutatás, majd a bukás.

Mindenekelôtt: kollagén
A disznóláb helye a legfontosabb 

szakirodalmak és gyakorlott disznó-
vágó barátok szerint a konyhában 
mindenekelôtt pörköltekben és szósz-
ban, lassan fôtt ragukban van, hiszen 
rettentô magas a kollagéntartalma: a 
kocsonya ettôl lesz remegôs, a pörkölt 
szaftja sûrû, ragacsos és zamatos. 
Ezen túl toros káposztába szokás még 
rakni, ugyanilyen célból, az íz és az 
állag fokozására. Brazíliban hasonló-
képpen gondolkodnak, ezért egyik 
klasszikus fogásukat, a feijoada nevû 
feketebabos egytálételt szalonnával, 
sertéslapockával és sertéslábbal, eset-
leg füllel és további részekkel készí-
tik.

New Yorkban a láb az új botox
Néhány évvel ezelôtt kapott nagy saj-

tóvisszahangot egy New York-i japán 
étterem, ahol szinte minden ételbe fôz-
nek egy kis sertéslábat. Hakata Ton-

Barátkozás egy szokatlan 
testrésszel

ton, az étterem tulaja és séfje arra az 
alapgondolatra építette az étterem 
menüjét, hogy az egyetlen, mindenbôl 
hiányzó alapanyag a sertésláb.

Nemcsak az íze és a rengeteg kolla-
gén miatt, ami ragacsos, kocsonyás 
állagot kölcsönöz az ételeknek, de 
fiatalító hatása miatt is használja ezt a 
testrészt mindenhez. Lábból fôtt alap-
lében párolják a rizst, sôt, még a car-
bonarában is van egy kis láb, a tavaszi 
tekercs töltelékébe darál keveset a 
bôrbôl, de szerepel az étlapon egész-
ben sült láb is, egyszerûen, magában.

A franciák és olaszok megtöltik
A töltött sertésláb igazán jól hangzik, 

és szépen is néz ki a szakácskönyvek-
ben: kis érmék, fûszeres darált hússal 
töltve, melyeket a láb jótékony zsírré-
tege véd a kiszáradástól, és táplálja 
rengeteg ízzel azt. Pierre Koffmann 
híres receptjében gombával és kré-
mesre pépesített csirkehússal készíti a 
tölteléket. Angol receptek ízesítik éde-
sen, hús nélkül, zsemlemorzsával és 
aszalt gyümölcsökkel, de léteznek 
olyan leírások is, amelyek darált ser-
tést használnak, és libamájjal gazda-
gítják.

Az olaszok zampone nevû, jellemzôen 
újévi étele egy, a hentesnél összeállítva 
kapható, hurka-kolbász jellegû kompo-
zícióból áll, amely toknak használja a 
disznó lábát: a bôrbôl, lapockából, 
pofából és combból darált, gazdagon 
fûszerezett tölteléket a sertés lábába 
töltik, majd ügyesen formára igazítják, 
összekötözik és lassan, kb. 3 óra alatt 
fôzik meg. Lencsével tálalják.

A 17. századi modernek
Egyik kedvenc régi magyar szakács-

könyvemben, A szakácsmesterségnek 
könyvecskéje címû XVII. századi re-
ceptgyûjteményben több disznóláb-
recept is szerepel. A legfurcsább egy 
hideg saláta. Ez azt javasolja, fôzés 
után fejtsük le a csontról a húst, majd 
ecetes-borsos öntettel és friss petre-
zselyemmel keverjük. A problémám 
megint ugyanaz, mint fent: nincsen 
rajta hús. Kénytelen leszek tehát azt 
gondolni, hogy itt lényegében a zsíros 
kötôszövetbôl kellene ennek az ételnek 
elkészülnie.

Interjú a hentessel
Szerencsére van egy nagyon kedves 

hentesem, hát kikérdeztem a köröm-
rôl. Azt mondta, a köröm valójában 
nem arra való, hogy megegyük, ha-
nem egy íz- és állagfokozó pörkölthöz, 
leveshez, káposztához.

Mikor megkértem, hogy csontozzon 
ki nekem egy lábat, hát rendesen kine-

vetett, még a fiúkat is kihívta hátulról, 
hogy együtt röhöghessenek rajtam. 
„És akkor mi maradnak magának be-
lôle, csókolom?” Hát semmi, éppen ez 
a lényeg, gondolom, bár, hogy értelmét 
nem látom, az egészen biztos

Így bukott meg a töltés terve is.

Rántva isteni!
Ezzel gyôzködött sokadik visszautasí-

tásomra az amúgy igen kedves szer-
kesztô. Rendben, akkor, ha tölteni nem 
tudom, majd ez menni fog. Bizonyos 
receptek megfogják a sertés lábát, 
puhára fôzik, majd úgy, ahogy van, 
kirántják. Úgy éreztem, ez egy kezdô 
lábfogyasztónak nagyon erôs lenne, 
ezért inkább azok után mentem, akik a 
borjúlábhoz hasonló módon készítik. 
Megfôzik, kicsontozzák, majd lefejtik 
róla a húst, amit aztán lehûtenek, úgy-
ahogy megformázzák, és a szokásos 
módon kirántják.

A húst tisztességesen, répával, hagy-
mával körítve megfôztem: olyan illata 
volt, hogy az egész lakótelep tudta, mit 
csinálok. Ezt követôen összeszedtem 
minden bátorságomat, és kihalásztam 
a lábakat a ragacsos, sûrû lébôl.

Kerestem a húst, csontoztam, szed-
tem az inakat, a zsírcupákokat, majd a 
helyes betûre találó kezdô gépírónôhöz 
hasonló örömmel sikkantottam fel 
egy-egy húscafatra bukkanva. Most 
komolyan, ezt így mind kirántsam? 
Nem tudom, mit vártam, hiszen a láb 
ennyi: köröm, zsír, ín. A hús, zsírré-
teggel és porcok, csontok között meg-
búvó húscafatok: remek dolog, de itt 
nincs hús, csak porc, zsír, ín és csont. 

Egy ehetô középút
Szerencsére hosszú kutatás után vé-

gül rátaláltam egy receptre Thomas 
Keller Michelin csillagos amerikai 
séftôl, amely középutas megoldást 
ajánlott. Egy fasírtféleséget készít a 
disznólábból kinyert húsból, zsírból és 
bôrbôl. A láb adottságait úgy használja 
ki, hogy a ragacsos szaftot kötôanyag-
ként alkalmazza: ez tartja egybe a 
darabolt, darált hús-bôr-ín kockákat.

Egy mártást ajánl hozzá, amelynek 
neve gribiche, és elég egyszerû. Mivel 
a lábhoz több más recept is ajánl sa-
vanyú ízeket és zöldfûszereket páro-
sítani, ez a mártás pedig ecetes, kapri-
bogyós, és sok petrezselyem, tárkony 
van benne, ezért így, együtt kellett 
kipróbálnom. Elég jól mûködött, bár 
kicsit csaltam, és a hús hiányát pótol-
tam némi darált lapockával.

Mártással ajánljuk
Forrás: Ács Bori
Disznóláb, avagy pied de cochon

Alapanyagok
 • 4 disznóláb,  •  eveszöldség, • fok-

hagyma, • vöröshagyma, • só, • 1 kis-
kanál vaj, • 1 kis fej hagyma, • 10 dkg 
darált sertéslapocka, • 1 evôkanál 
mustár,  • só, bors

A gribiche-mártáshoz:
 • 4 db pici csemegeuborka,  • 2 fôtt 

tojás,  • 2 evôkanál kapribogyó,  • 2 
evôkanál tárkony, • 1 csokor petre-
zselyem,  • 2 evôkanál metélôhagyma,  
• 3 evôkanál olívaolaj,  • só, bors

A lábakat a zöldségekkel, sóval, 
hagymákkal hideg vízben felteszem 
fôni. Ha felforrt, alacsonyra mérsék-
lem a lángot, és kb. 3 óra alatt puhára 
fôzöm. Kuktában ez körülbelül másfél 
óra. Ha puha, kiveszem, hagyom ki-
hûlni, majd kicsontozom, és kiváloga-
tom belôle a húst és a gusztusosabbnak 
tûnô zsíros-inas részeket. Ezeket ap-
rítógépbe teszem a sertéslapockával, 
az apróra vágott és vajon puhára 
párolt hagymával, a mustárral, egy 
kevés bôrt is hozzáadok, sózom, bor-
sozom és ledarálom. Egy tálba nyom-
kodom, lefedem és jól behûtöm.

Másnap vagy minimum 4 órával ké-
sôbb elômelegítem a sütôt 180 fokosra. 
Pogácsaszaggatóval kis tallérokat vá-
gok belôle, zsemlemorzsába forgatom, 
és olajos, forró serpenyôben mindkét 
oldalukat megpirítom. Egy tepsire 
sorakoztatom ôket, és kb. negyed órá-
ra a sütôbe teszem. A mártáshoz az 
alapanyagokat aprítógépben összetur-
mixolom.

Gusztusos végeredmény
Érdemes volt disznólábat fôzni: egy-

részt olyan ízes, gazdag alaplékészlettel 
lett gazdag a mélyhûtôm, amibôl a 
legjobb rizottók és krémlevesek fog-
nak elkészülni a nyáron, másrészt szép 
dolog, ha az ember legyôzi a félelmeit 
és az undort. Megfogtam a disznó lá-
bát, fazékba tettem, és megfôztem, 
máris több vagyok, mint voltam aze-
lôtt.

 Ács Bori
(Origo)



00:00 Himnusz  
00:00 Angol nyelvű hírek
00:15 Balatoni Nyár  
02:00 Angol nyelvű hírek
02:10 Család-barát 
03:25 Tilos a szerelem 
(Tilos a szerelem, 1965)  
Magyar filmvígjáték 
Rendezte: Rényi Tamás. 
Szereplők: Avar István 
(Frank), Darvas Iván (a 
herceg), Törőcsik Mari 
(Klári), Pécsi Sándor 
(Dani), Koncz Gábor (a 
néma), Gobbi Hilda (Klári 
mama), Balázs Péter 
(Bartos) Egy igazán  jó ba-
ráti társaságra semmi sem 
lehet olyan veszélyes, mint 
egy nő és a szerelem. Lega-
lábbis Frank, a brigádvezető 
szerint, aki nemcsak az ösz-
szetartást, de a munkateljesít-
ményt is óvja akkor, amikor 
tanácsot osztogat kollégái-
nak. Persze könnyű neki, 
hisz még sosem volt szerel-
mes. Nem így a barátai, akik 
most is hevesen udvarolnak 
a vándorcirkusz artistalánya-
inak. De ami késik, nem 
múlik. Egyszercsak megje-
lenik Klári, a targoncáslány
05:05 Hagyaték Lelket 
építő hagyaték - A magyar 
népmese 
05:30  Duna anzix" Nomi-
netur Neoplanta" - Újvidék 
és Pétervárad 
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.Császártöltés 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Roma Magazin   
12:30 Domovina  Szlovák 
nyelvű  magazin
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:05 Az utódok reménysége  
15:35  Metodista magazin  
16:00 Közlekedés XXI.  
16:30 80 liter alatt a Föld 
körül (2013)  20/16.
17:00 Lengyelország 
19/16.: Malbork - Teuton 
hősök és bukások Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
17:30 Csendes gyarmato-
sítók 
18:00 Hazajáró 
18:30 Öt kontinens   
19:05 Hogy volt?!  Kubik 
Anna felvételeiből 
20:00 Banán, pumpa, 
kurbli -  A L árt pour ĺ art 
társulat új műsora Gyuri, 
Lali és a többiek 
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show 20/14.: 
Szelektív hulladékgyűjtés 
22:00 Ridikül - Női talk-
show 
22:50 Fapad (2014) 24/ 
22.: Az intelligens légitár-
saság. Magyar tévéfilm  
Rendezte: Fazakas Péter, 
László Péter, Zomborácz 
Virág, Szereplők: Végh 
Zsolt, Andrássy Máté, 
Anger Zsolt, Dobó Kata, 
Gados Béla, Gosztonyi 
Csaba, Haumann Máté.
23:20  Kárpát expressz  
23:40 Világ  
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 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) Fő a pozitív 
gondolkodás 
04:00 Hazajáró Verseci-
hegység - és a Delibláti-
homokpuszták népe 
04:30  Szerelmes földrajz 
Még vannak vidékek… 
(Csíky Boldizsár) Csíky 
Boldizsár „szerelmes föld-
rajza” Marosvásárhely, a 
szülőváros és annak kör-
nyéke. A 75. születésnapját 
napokban ünneplő zene-
szerzővel ellátogatunk a 
Bólyai Líceumban, a Ze-
neakadémiára és a Kultúr-
palotába, a marosfelfalui 
Romtemplomba, kicsit 
elidőzünk a Galonya-patak 
partján és a marosvécsi 
Kemény Kastély parkjá-
ban, horgászunk a Kükül-
lőben, felkeressük Maros-
szentannán a kis reformá-
tus templomot, végül a 
Vártemplomnál veszünk 
búcsút Marosvásárhelytől. 
05:00 Hagyaték Fogyó 
legelőkön a magyar pász-
tor Népmesék és vicces, 
pajzán anekdoták főszerep-
lői, pandúrokat móresre 
tanító népi hősök. 
05:30 Duna anzix A Duna 
és a Száva találkozásánál - 
Belgrád 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:40 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás    
11:25 ÍzőrzőVecsés . 
12:00  Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran  Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:05 Tanúságtevők ''Áll-
ok Istenért, Egyházért, 
Hazáért'' 
15:35 Református riportok  
A Református Iszákos-
mentő Misszió 
16:05 Útravaló  
16:30 80 liter alatt a Föld 
körül 20/17.  Magyar 
útifilmsorozat  
17:00 Lengyelország 19/ 
17.: Halászat a Balti-tengeren 
17:25 Határtalanul magyar 
A gömöri reformátusok 
18:00 Hazajáró. Szinevér - 
A Gorgányok gyöngyszeme 
18:30  Térkép  
19:00 Hogy volt?! Cserhal-
mi György felvételeiből 
20:00 Van képünk hozzá 
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 20/15.: A költé-
szet ereje 
22:00 Ridikül - Női talk-
show  
22:50 Fapad 24/23.: Rém-
álom. Magyar tévéfilm  
23:20 Minden tudás 
23:45 Kék bolygó

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:20 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:15 Ridikül - Női talk-
how. Egy gyerek, két 
gyerek, sok gyerek 2013
04:00 Hazajáró. Tarcal-
hegység - A déli végek 
ékszere 
04:30 Szerelmes földrajz 
Tündérkertem - Szarvas 
József színművész „Szeret-
nék beszélni Viszákról, táj-
ról, tündérkertekről, pajta-
színházról, közösségről, o- 
lyan emberekről, akik ápol-
ják, gondozzák a tájkultúrát, 
felelősen fordulnak környe-
zetükhöz, falujukhoz, ha-
gyományaikhoz, gyökerei-
khez, fönntartják azokat.” 
Viszák, Őrimagyarósd, Osz-
kó, Pórszombat, a felvidéki 
Zsigárd, Kaszás Attila szülő-
háza: ezek lesznek Szarvas 
József színművész szerel-
mes földrajzának állomásai.
05:00 Hagyaték Gyógyító 
hagyaték - a népi gyógyá-
szat Egy virágos rét, egy 
festői tisztás, vagy egy 
csöndes erdő számunkra 
kirándulóhely, ahová elvo-
nulhatunk a világ zajos ro-
hanása elől. Eleink számá-
ra azonban patika volt, a- 
hol a természet tálcán kí-
nálta az orvosságot a testi 
és lelki bajokra. Egy mára 
csaknem elfeledett tudás 
birtokosai voltak: a népi 
gyógyászaté.
05:30 Duna anzix  Váro-
sok és szigetek a Duna 
mélyén - A Vaskapu 
vidékén 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár   
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:40 Iskolapad   
11:00 Élő egyház  
11:25 Ízőrzők (2010) Káva 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Slovenski utrinki  
Szlovén nyelvű nemzeti-
ségi magazin
12:30 Alpok-Duna-Adria  
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:05 A sokszínű vallás 
15:20 Biblia és irodalom  
15:35 Engedjétek hozzám 
15:45 Így szól az Úr!  
16:05 80 liter alatt a Föld 
körül (2013)  20/19.  
16:35  Lengyelország 19/ 
19.: Varsó 
17:00 Három királyok . A 
rákok királya 
18:00 Hazajáró  
18:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
19:05 Hogy volt?!  Ven-
czel Vera születésnapjára 
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 20/17.-18. 
22:30 Ridikül - Női talk-
show Kultúrák találkozása
23:15 Élő egyház  
23:40 Iskolapad   

00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:15 Balatoni Nyár  
02:05 Család-barát 
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
03:15 Ridikül - Női talk-
show Kultúrák találkozása 
04:00 Hazajáró (2012)  
Körmöci-hegység 
04:25 Szerelmes földrajz  
"Szétnézve egy-egy pillanat-
ra még..." Ikával Tihanyban - 
Illyés Gyula emlékére Illyés 
Mária, Ika így vezeti be „sze-
relmes földrajzát”:„Számom-
ra a tihanyi ház, a kert és ma-
ga a táj tele van emlékkel és 
élményekkel. Életemben a 
budapesti otthonunkon kívül 
talán Tihanyban töltöttem a 
legtöbb időt: kisgyerekkoro-
mtól fogva szinte minden 
nyarat. De ennek az egész 
helynek sokkalta ékesszó-
lóbb tanúja volt. Édesapám, 
Illyés Gyula aki éppen ebben 
az évben lesz száztíz éve, 
hogy apám megszületett; 
1902. november 2-án.”
05:00 Hagyaték A magya-
rok nyilai - A honfoglaló ma-
gyar harcos 907-ben a Po-
zsony mellett vívott csatában 
a magyar seregek döntő győ-
zelmet arattak a több mint 
kétszeres túlerőben levő né-
met seregek felett. A magya-
rok nyilait ezután még fél év-
századon át rettegte egész 
Európa. 
05:25 Duna anzix  Kiűze-
tés a Paradicsomból - Séta 
a "legújabb" Osrován Ada 
Kalek szellemével 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Unió28   
11:00 Profit7   
11:25 Ízőrzők   Geresdlak 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Életkerék  
12:30 Hazajáró. Vulkán-
hegység - Honvédő harcok 
a Zsil-völgyében 
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár    
15:05 Új nemzedék  
15:35 Önkéntesek  
16:05 80 liter alatt a Föld 
körül 20/20. Magyar 
útifilmsorozat  
16:35 A MAGYAR MŰ-
VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA.  
Az irodalom nem a szóval 
kezdődik. Ács Margit 
portréja 
17:30 Határtalanul magyar 
(2013)  Az élhető város - 
magyarok Melbourne-ben 
18:05 Hazajáró OROM-
PART 2 - A Tisza mentén 
Magyarkanizsától Marto-
nosig 
18:40 Hogy volt?!  Bánhi-
di Lászlóra emlékezünk 
19:30 FÁBRY  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 20/19.: Munka-
ügyi helyszínelők
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 20/20.:  
Gyerekbarát iroda 
22:30 Ridikül - Női talk-
show 
23:20 Profit7 
23:40 Unió28

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:15 Ridikül - Női talk-
show.  Anya a legjobb 
barátom 
04:00 Hazajáró A Kojsói-
havasok 
04:30 Szerelmes földrajz 
Minden perc csoda - 
Szárszón, Csukás Istvánnal 
05:00 Hagyaték (2013)  
Rejtőző erő - a Honvédség 
Trianon béklyójában 
05:30 Duna anzix 60/46.: 
Dákok, rómaikai, calchok 
genovaiak a Duna mentén 
05:50 A papucshős (1938) 
Magyar filmvígjáték Ren-
dezte: Vaszary János. Sze-
replők: Erdélyi Mici (Nelly), 
Pethes Sándor (Az édesapja), 
Vaszary Piri (Az édesanyja), 
Kabos Gyula (Kovács, Gyu-
la), Kertész Dezső (Balogh 
Miklós), Bilicsi Tivadar (Ku-
dela), Berky József (Cigány-
prímás). A filmet 1938 szep-
tember 1-jén mutatták be.
07:10 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
07:35 Balatoni Nyár   
09:25 Család-barát   
10:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:00 Tessék!   
11:25 Ízőrzők Iharosberény 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor.  Elszáll-
tak a fecskék... (Nógrádi 
Tóth István, Csala Judit, 
Bokor János, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara) 
12:30  Nótacsokor (Tolnay 
András, Bangó Margit, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara) 
13:00 Híradó
13:15 Aranyfeszt   
14:10 PETHES FERENC 
110 A piros bugyelláris 
(1938) Magyar film  Ren-
dezte: Pásztor Béla. Szerep-
lők: Bordy Bella (Török Zsó-
fi), Somlay Arthúr (Török bí-
ró), Kiss Ferenc (Csillag Pa-
li), Ölvedy Zsóka (Mencike), 
Pethes Ferenc (kikiáltó), Pet-
hes Sándor (Pennás), Simon 
Marcsa (Jolán néni), Lado-
merszky Margit (cigányasz-
szony), Holykó Ferenc 
(Kósza Gyurka)
15:35 Novum CSI 
Budapest Ismeretterjesztő 
16:05 Csodabogár  
16:35 Keletről jött embe-
rek - A kunok 2/1. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
17:30 " Mégiscsak érde-
mes ilyen öregnek lenni!" - 
Vásáry Tamás 80 éves  
18:25 Szabadság tér ́ 89   
19:10 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás  
20:00 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show  20/1:: Titkos 
akció a Széll Kálmán téren 
22:00 DUNASZÍNHÁZ 
Neoplanta (2015)  Az Új-
vidéki Színház előadása. A 
produkció Végel László a- 
zonos című regényének 
felhasználásával jött létre, 
és valós életünk inspirálta 
23:30 Itthon vagy!   
23:55 kult.hu  

00:20 Himnusz  
00:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:40 Balatoni Nyár  
02:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
02:40 A piros bugyelláris 
(A piros bugyelláris, 1938) 
Magyar film  
04:05 Család-barát  
05:15 Magyar elsők . Az 
első magyar állatkert 
05:30 Duna anzix "Egy-
ségben az erő" - Kalando-
zások a bolgár Duna 
mentén 
05:50 Muzsikál a mozi. 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből - Az első 
magyar hangosfilm 1984. 
Az első magyar hangos 
film /1929/ "Csak egy kis-
lány van a világon" c. film 
dala indította el karrierjén a 
17 éves Eggerth Mártát. 
06:35 Hagyaték Szívekben 
viselt rang - A hajdúk 
07:15 Építészkorzó . A há-
rom példaszerű felújítást az 
köti össze, hogy mindegyi-
ket a Swietelsky cég mér-
nökei segítségével kivitelezték.
07:50 Balatoni Nyár   
09:35 Család-barát   
10:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:05 Rúzs és selyem   
11:25 Ízőrzők  Lenti 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor.  Miklós-
sy József, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László, Dió-
szegi Irén, Puka Károly és 
zenekara  B. Tóth Magda, 
Bokor János, Csala Judit, 
Marót Nóra, Déki Lakatos 
Sándor és zenekara
13:00 Híradó
13:15 Szabadság tér ́ 89  
14:00 Szenes Iván írta  
14:50 Amire a világ táncol.
Örökzöld dallamok - A 
harmincas évek 
15:55 Keletről jött embe-
rek - A kunok (2014)  2/2. 
16:50 Tusványos 2015  
Összefoglaló
17:20 Térkép  
17:50 Öt kontinens  
18:25 Szeretettel Holly-
woodból . Návai Anikó 
újságíró több mint 20 éve 
él a film fővárosában, 
Los Angelesben. Kétheten-
te jelentkező riportmaga-
zinjából kiderül, hogyan él 
és működik a valódi Holly-
wood, mi minden rejlik a 
csillogó felszín alatt. A mű-
sor rendszeres vendégei 
lesznek a mozi legnagyobb 
világsztárjai, megismer-
kedhetünk a stúdiók, a díj-
kiosztók kulisszatitkaival, 
kint élő és dolgozó tehet-
séges magyarokkal, és a 
filmkészítés régi és mai 
mestereivel.
18:55 Ízőrzők Lovasberény 
.19:30 Hazajáró (2014)  
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 20/2.: Karácso-
nyi partnertalálkozó 
22:00 Ridikül - Női talk-
show 
22:50 Rúzs és selyem   
23:10 Mesélő cégtáblák 
Divatcégek Pest-Budán 
23:45 Magyar elsők Az 
első magyar nagyáruház .

00:05 Himnusz   
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:20 Ridikül - Női talk-
showJobb külső, jobb 
munka? 
04:05 Hazajáró  Alacsony-
Tátra - A gyömbér csoport 
téli gyönyörei 
04:30 Szerelmes földrajz 
(2012)  Az én Toszkánám 
(Tibi a Balatonnál)  Kiss 
Tibor rockzenész, képző-
művész, a Quimby együt-
tes gitáros-énekes frontem-
bere Badacsonyt és kör-
nyékét választotta.  „
05:00 Hagyaték"Mögötted 
a törvény - előtted is az le-
gyen!" - a  csendőrség Kö-
zelmúltunk talán legvitatot-
tabb intézménye, a Ma-
gyar Királyi Csendőrség. 
Hatvan éven át szolgálta 
nemzetközileg elismert e- 
redményességgel a ma-
gyar vidék biztonságát. 
Mégis évtizedeken keresz-
tül az erőszak és a törvény-
telenség szinonimájaként 
emlegették, s sokakat mai 
napig szorongással tölt el 
még az említése is. 
05:30 Duna anzix Felhő-
ket pihentető hegycsúcsok 
és fortyogó Duna 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 (2010)  
Bárdudvarnok 
12:00 Déli harangszó 
12:00 Hrvatska Kronika  
Horvát magazin
12:30 Ecranul Nostru 
Román magazin
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:05 Rome Reports - 
Vatikáni híradó 
15:30 Isten kezében  Rend-
ben vagyok - Botond 
testvér 
16:05 Zebra  
16:25 80 liter alatt a Föld 
körül 20/18.  Magyar 
útifilmsorozat  
16:50 Lengyelország 19/ 
18.: Varsó1.- A királyi út 
17:20 Határtalanul magyar  
17:55 Hazajáró (2014)  
SZEBENI-HAVASOK - 
és a szász sasfészek 
18:25 Szerelmes földrajz 
"ÉLNI, MÍG ÉLÜNK" 
Balog Zoltán 
19:00 Hogy volt?! Balázs 
Fecót köszöntjük 
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show 20/16.: 
Munkaügyi hírpercek 
22:00 Ridikül - Női 
talkshow 
22:50 Fapad 24/24.: 
Bukórepülés Magyar 
tévéfilm  
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

SYDNEYBEN élô magyar hölgy 

házvezetôi és/vagy gyermekfelügyeleti 

munkát vállal hétfôtôl péntekig (nem 

bentlakással). Érdeklôdni lehet a 0439 

979-073-as számon

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.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

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


