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Kizárhatják 
Esterházyt a Nobel-
díjra jelöltek közül MAGYAR

Megosztja a magyarokat 
Angela Merkel

A Nézôpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint megosztja a 
magyarokat Angela Merkel német kancellár személye. Az intézet szerdai 
közleményében leszögezte: az Európai Bizottságot vezetô Jean-Claude Jun-
cker személye is megosztó, ugyanakkor a Vlagyimir Putyin orosz és Barack 
Obama amerikai elnökrôl „alkotott kép pozitív”.

A bevándorlásüggyel terhelt 2015-ös év után mindez arra is rámutat, hogy 
míg a magyar kormány bevándorláspolitikája mögött nemzeti egység formáló-
dott, addig az európai politikai elit két meghatározó személye megosztja a 
magyarokat --- írták. Míg a magyarok 39 százaléka inkább szimpatizál Angela 
Merkellel, addig 42 százalékuk inkább rossz véleményt alkot róla. Jean-Claude 
Junckerrôl a magyarok 22 százaléka jó, 23 százaléka rossz véleményt alkot --- 
közölte a Nézôpont, megjegyezve: a megkérdezettek harmada nem is ismeri az 
Európai Bizottság elnökét.

Mindezzel szemben a megkérdezettek csaknem fele (46 százalék) jó vé-
leménnyel van Vlagyimir Putyinról, a kritikusok aránya csak 28 százalék. A 
Nézôpont kutatása szerint „az amerikai elnökrôl alkotott kép hasonlóan pozitív”, 
Barack Obama személyével a felnôtt magyar lakosság háromötöde (59 száza-
lék) szimpatizál, és csak 18 százaléka kritikus.A Nézôpont Intézet legfrissebb 
telefonos közvélemény-kutatása 2016. január 4-7. között készült 1000 ember 
megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idôsebb lakosságra nem, 
kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A maximális mintavételi 
hiba 3,2 százalék --- olvasható a közleményben.

Harmincöten fagytak meg 
az új évben

Az óév utolsó napjaitól január 10-ig tartó hidegben 35 ember halt meg kihûlés 
miatt, a többségük saját fûtetlen otthonában vesztette életét --- közölte a Magyar 
Szociális Fórum.

Január 10-ig 35-en fagytak meg, közülük húszan saját, fûtetlen otthonukban. 
A 35 áldozat közül heten nôk voltak, a legfiatalabb 45, a legidôsebb 80 éves volt. 
A hideg beállta óta összesen 75 ember vesztette életét kihûlés miatt. Harmincan 
a szabad ég alatt, harmincnyolcan otthonukban, heten pedig kórházba szállítás 
közben, illetve a kórházban haltak meg.

Helyreigazítást kér a magyar 
diplomácia a New York Times-tól

Magyarország washingtoni nagykövete hivatalos levélben kérte a The New 
York Timest a Magyarországgal kapcsolatban közölt tartalom kiigazítására.

Szemerkényi Réka levele az ügyben egyébként lehetséges jogi lépéseket 
megelôzô, tárgyalásos magyar javaslatként kéri a hamis tényállítás korrigálását 
az amerikai laptól --- írja a Magyar Idôk.

A magyar nagykövet levele ismételten felhívja a The New York Times 
szerkesztôségének figyelmét arra, hogy miközben az általuk közölt cikk egy 
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Konrád György az irodalmi No-

bel-bizottság elnökének felkérésére 

Esterházy Pétert javasolta a díjra --- 

írta a Népszabadság Online. A jelölô-

ket azonban titoktartásra kötelezi a 

Svéd Akadémia szabályzata. Aki még-

is nyilvánosságra hozza, kire esett a 

választása, annak jelöltjét akár ki is 

zárhatja a bizottság.

Az író megerôsítette a hírt, és el-

mondta, hogy az akadémiától érkezett 

levélben diszkrécióra kérték, de ezt 

most nem tartotta be. „Kézenfekvônek 

tûnt, hogy Esterházy Pétert javasol-

jam” --- mondta Konrád, aki szerint az 

író már nagyon megérdemelné a dí-

jat.

„Esterházy Péter fejében megvaló-

sul a korlátlan egyidejûség, mesék, 

képek, bölcseleti ötletek és viccek 

egyetlen nagy edényben forognak.

Bátor ember, meri leírni, ami eszé-
be jut. Sôt kergeti is magát a szabad 
képzelôdés szertenyilalló erdei ösvé-
nyein” --- írta Konrád György a Nol.hu-

n olvasható laudációban, ami egy 

2004-es cikkének a bôvített változata.

Esterházyt többször emlegették 

már esélyesként a legrangosabb iro-

dalmi díjra, azonban ezek többnyire 

találgatások voltak, hiszen a Svéd Aka-

démia titoktartásra kötelez mindenkit, 

aki részt vesz a jelölési folyamatban. A 

bizottság minden év szeptemberében 

600-700 szervezetet, illetve személyt 

kér fel levélben, hogy tegyen javas-

latot a következô évi díjazottra. Ezek-

bôl a javaslatokból szûkítík aztán 

tovább a jelöltek listáját.

Ajánlást korábbi díjazottak, nyelv- 

és irodalomtudósok, tudományos 

intézmények, illetve írószövetségek is 

tehetnek, a javaslatoknak pedig január 

végéig kell beérkezniük, azonban ar-

ról a jelölôk nem beszélhetnek a nyil-

vánosság elôtt. Ez a szabály olvasható 

a Nobel-díj hivatalos honlapján is.

„Vannak olyan, jelölésre jogosult 

személyek, akik szívesen kikürtölik, 

kire esett a választásuk” --- írta blogján 

tavaly februárban Peter Englund, a 

Svéd Akadémia akkori titkára.

„Márpedig ez ellentétes a szabá-

lyokkal. Lehetôségünk van törölni az 

adott jelölést, és nem lehetetlen, hogy 

ez megtörténik a most vagy a jövôben 

jelölt személyekkel.”

Konrád tudatosan szegte meg a 

diszkréció szabályát, amikor egy or-

szágos napilap online kiadásának kö-

zölte a jelöltjét. „Úgy gondoltam, hogy 
Esterházy aktuális állapota indokolja 
ezt, és jót tesz neki az a hangulat, hogy 
járna neki a díj” --- mondta lapunknak 

az író.

Arról, hogy kizárnak-e valakit a fo-
lyamatból, ugyanúgy nem lehet semmi 
biztosat tudni, mint arról, hogy ráke-
rült-e a jelöltek listájára. A döntéshozó 
bizottság jegyzôkönyveit ugyanis 50 
évre titkosítják.

Golden Globe-díjat kapott 
a Saul fia

A Saul fia kapta a legjobb idegen nyelvû filmnek járó Golden Globe-díjat, 
Nemes Jeles László rendezô munkája az elsô magyar alkotás, amely elnyerte 
a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezetének (HFPA) elismeré-
sét. A legjobb dráma A visszatérô, a legjobb vígjáték a Mentôexpedíció lett.

A Saul fia a Mustang címû francia, az El Club címû chilei, a Legújabb 
testamentum címû belga-francia-luxemburgi és a Miekkailija címû finn-német-
észt filmmel volt versenyben.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán gratulált a Saul fia alkotói-
nak és szereplôinek. „Wow! Egyedülálló magyar siker. Ôszintén gratulálok 
Nemes Jeles Lászlónak, valamint a Saul fia összes alkotójának és szereplôjének. 
Elismerésem Andy Vajnának is, aki olyan filmtámogatási rendszert alakított 
ki, amely utat nyit a tehetségeknek” --- írta a kormányfô.

A díjat átvéve Nemes Jeles László köszönetet mondott a stábnak, a produce-
reknek, a Magyar Nemzeti Filmalapnak és a film amerikai forgalmazójának. 
„A holokauszt hosszú ideig absztrakció volt, számomra azonban inkább 
egy emberi arc. Ne felejtsük el ezt az arcot” --- fogalmazott.

Nemes Jeles László úgy értékelte, fontos a Saul fia észak-amerikai sikere és 
a Golden Globe-díj, mert felhívja a filmre a világ figyelmét. A rendezô megje-
gyezte, nem számított arra, hogy világszerte ekkora hatása lesz a filmnek. 

„Nagyon-nagyon vártuk ezt a pillanatot, meg vagyunk hatva, nehéz szavakba 
önteni. Hosszú hónapok várakozása, sok-sok díj után egyszer csak valóra vált” 
--- mondta a Golden Globe-díjról Sipos Gábor, az alkotás egyik producere az 
MTI-nek. „Úgy gondoljuk, hogy a díjjal a magyar filmmûvészet ismét a világ 
figyelmének középpontjába került. Nagyon boldogok vagyunk” --- tette hozzá.

A Laokoon Filmgroup gyártásában készült alkotás vezetô producere Sipos 
Gábor és Rajna Gábor, fôszereplôje Röhrig Géza. 

A Saul fiát az elmúlt idôszakban számos tekintélyes amerikai filmes szerve-
zett díjazta. A nagy presztízsû National Board of Review of Motion Pictures 
(NBR), a Los Angeles-i, a New Yorki, a bostoni és a washingtoni filmkritikusok 
is az év legjobb külföldi filmjének szavazták meg Nemes Jeles László elsô 
mozifilmjét azután, hogy a cannes-i filmfesztiválon a zsûri Nagydíja mellett 
három másikat is elnyert.



magyar hivatalos személyt egy rendkívül súlyos bûncselekmény elkövetésével 
vádol meg, arra vonatkozóan semmilyen bizonyítékkal nem szolgál.

A The New York Times január elején arról írt, hogy egy szír nôt --- testvére 
állítása szerint --- egy magyar börtönôr súlyosan bántalmazott, mert elutasította 
a közeledését. A magyar Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága sze-
rint ez nem történt meg, sôt az eset egyáltalán nem is fordulhatott elô.

A New York-i magyar fôkonzulátus ezt követôen helyesbítést kért a laptól, a 
cikk szerzôje, Katrin Bennhold pedig a magyar sajtónak nyilatkozva maga 
ismerte el, hogy nem ellenôrizte az általa hivatkozott állítás igazságtartalmát.

Hiba volt a sorkötelezettség 
eltörlése

Kövér László katasztrofális hibának tartja a sorkötelezettség magyarországi 
eltörlését, a visszaállítását azonban véleménye szerint jelenleg egy uniós 
tagállam nem tudná hatékonyan megoldani, ahhoz összeurópai döntésre lenne 
szükség. Az Országgyûlés elnöke az Új Néplap szombati számában megjelent 
interjúban arról is beszélt: a Fidesz nagy elônye, hogy a párt politikai érték-
rendje régóta egységes, nincsenek törésvonalak a szervezeten belül.

Kövér László a Tisza-parti városban tett pénteki látogatásán a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei napilapnak adott interjúban elmondta: a sorkötelezettség eltör-
lése miatt kialakult helyzet orvoslásához sokkal több energiára lesz szükség, 
mint amennyit a sorkötelezettség fenntartására kellett volna fordítani.

Hozzátette: ha ma ---- anélkül, hogy jelentôsen megváltozna a közgondolkodás 
--- vissza akarnák állítani a sorkatonaságot, az erôsítené a sorköteles fiatal 
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HÍREK
férfiak elvándorlását azokba az országokba, ahol ezt még nem tennék meg.

Kövér szerint vagy összeurópai döntés értelmében állítják vissza a sorköte-
lezettséget Európa nyugati csücskétôl a keletiig, vagy sehogy. Számára egyér-
telmû --- mondta ---, hogy Európa és Magyarország azzal is erôsebbé válna, ha ez 
megtörténne. A házelnök szerint a terrorizmus és az illegális migrációval ösz-
szefüggésben terjedô bizonytalanság miatt egyáltalán nem kizárt, hogy a nem 
túl távoli jövôben sor kerül a sorkötelezettség visszaállítására.

A házelnök elmondta: Simicskó István honvédelmi miniszter kezde-
ményezésére a kormányban jelenleg azon dolgoznak, hogy a haderôre szánt 
költségvetés növelésével összhangban --- amit Magyarország a NATO-csatlako-
zásakor vállalt --- a honvédség létszámát is bôvítsék. Ez azonban elsôsorban az 
önkéntes tartalékosok számának növelését jelenti --- fûzte hozzá.

Kövér László kitért a belpolitikai erôviszonyokra is. Ezzel kapcsolatban azt 
mondta, hogy elemzôk szerint mindenki a Jobbikot látja a Fidesz-KDNP 
egyetlen potenciális kihívójának, de szerinte a baloldalra leadott voksok aránya 
összességében meghaladhatja a Jobbikra leadottakét.

A házelnök szerint semmi jele nincs, de nem kizárható, hogy 2018-ra a balol-
dal ismét „egységesen össze tud állni”. Kiemelte: nem érdemes foglalkozniuk a 
lehetséges riválisaikkal, azzal kell törôdniük hogy mit tudnak tenni az ország, az 
emberek boldogulásáért.

Kövér László azt mondta: a Fidesz nagy elônye, hogy a párt politikai érték-
rendje régóta egységes, nincsenek törésvonalak a szervezeten belül. A változást 
a generációváltás jelenti a párton belül, mert a fiatal demokraták mára a honi 
politika „nagy öregjeivé” váltak --- fogalmazott. Hangsúlyozta: ez a változás 
együttmûködés keretében, tervezetten megy végbe, egyre föntebb jutnak a 
párton belül a fiatalok, például Kubatov Gábor és Gulyás Gergely is tagja a 
párt elnökségének.

Magyarország kész „már másnap” 
kerítést építeni romániai határán
Magyarország kész „már másnap” kerítést építeni romániai határán, ha a 

migránsok Horvátország helyett arra vennék az irányt – jelentette ki a Reuters 
hírügynökségnek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó rámutatott; Európa déli határai még mindig tágra nyitva állnak a 
közel-keleti és az afrikai migránsok százezreinek folytatódó beáramlása elôtt, 
ami kétségeket vet fel a nyitott belsô európai uniós határok schengeni 
rendszerének jövôjével kapcsolatban.

A tárcavezetô szerint több tízezer rendôrbôl és katonából álló közös európai 
erôvel kellene megállítani a migránsok áradatát Görögország hosszú tengeri 
határánál. „Ha nem lenne tragikus (a helyzet), nevetnék, amikor az európai 
tisztségviselôket arról hallom nyilatkozni, hogy a Frontex (az Európai Unió 
határôrizeti ügynöksége) több száz tisztje lenne a megoldás – nem ez a helyzet” 
– idézte a Reuters a magyar minisztert.

„Ha Görögország nem kíván részese lenni a megoldásnak, akkor a bol-
gárokkal és a macedónokkal kell tárgyalnunk” – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter hozzátette: Magyarország elôkészületeket tett arra, hogy 
szükség esetén gyorsan kerítést építsen a Romániával közös határán. „Ha ott 
kerítést kell majd építenünk, már másnap kész leszünk rá” – jelentette ki.

„Minden korábbinál valószínûbb, hogy a (belsô határellenôrzés nélküli) 
schengeni övezet déli határa egyenlô lesz Görögország (Bulgáriával és Macedó-
niával közös) északi határával” – mondta Szijjártó Péter.
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Közhelyek
A nyelvi közhelyek éppúgy kimeríthe-

tetlen forrásai mindennapjainknak, 
mint a szimbólumok.
Samuel Johnson 18. századi angol 

esszéista írta egy helyütt: „Az emberek 
ritkán mondanak annyi közhelyet, 
mint a legünnepélyesebb pillanatok-
ban.” A szavak érvényesek ma is, 
különösen, ha az újévi jókívánságokra 
gondolunk. Remény? Az mindig van -– 
mondja az egyik. Remélni, azt lehet! --
-– így a másik. Míg élek, remélek –- 
véli a harmadik. A reményt, azt kérem, 
sohasem szabad feladni! –-- közli a 
negyedik. Az ötödik pedig kijelenti: a 
remény hal meg utoljára…

„A közhelyeket a nyelvben a lélek 
figyelmetlensége szüli –-- írja Pilin-
szky János. –-- Használunk egy igaz-
ságot anélkül, hogy tartalmára gondol-
nánk, egy ítéletet anélkül, hogy 
alkalmazásának érvényességét ellenô-
riznénk.” Közhely minden olyan meg-
állapítás vagy megnyilvánulás, ame-
lyet helyettünk bárki más is 
közreadhatna. Teljességgel közkele-
tûek, nélkülözik az egyéni leleményt, 
nem tartalmaznak jóformán semmi 
információt a konkrét helyzetre vonat-
kozóan. A közhely motiválatlan lényeg. 
Ez a két szó párhuzamosan fut egymás 
mellett, és valahol a végtelenben talál-
kozik. Úgy gondoljuk, hogy megfogtuk 
az isten lábát, csak nem érjük át. 
Hisszük, hogy bölcsek vagyunk, mert 
nemzedékek tapasztalatát sûrítették 
néhány szóba, pedig csak elôre gyár-
tott szavakba botlunk. A közhelyek 
olyan igazságok, amelyeket addig 
ismételnek egyesek, amíg megfer-
tôznek velük másokat. Oscar Wilde 
szerint a közhely „rokonlelkek társa-
dalmává változtat bennünket”. Kétség-
telen, hogy aki közhelyekkel él, reméli, 
akinek mondja, az hasonlóképpen gon-
dolkodik, mint ô. Pedig nincs termé-
szetellenesebb, mint egy közhely. 
Árulkodik arról az emberrôl, aki bele-
kapaszkodik. A közhely bóvli, olcsó 
hús, könnyû beleszédülni. Elismerem, 
hogy a gondolkodás fárasztó valami. 
Minek vele bíbelôdni? Pedig gon-
dolkozni annyit jelent, mint különbözni. 
És ahol mindenki egyformán gon-
dolkozik, ott senki sem gondolkozik túl 
sokat.

A nyelvi közhelyek éppúgy kimerít-
hetetlen forrásai mindennapjainknak, 
mint a szimbólumok. De ez nem a 
szimbólumok hibája, hanem a mi sze-
génységünk és ostobaságunk bizonyí-
téka. Mennyire más tartalmat és színt 
hordoz például a közmondás: A re-
ménységet se hóra ne fektesd, se 
nádra ne támaszd! (Azaz csak abban 
érdemes hinni, reménykedni, aminek 
megbízható alapja van.) Gondolatpira-
mis az aforizma is: Remélni kell, hogy 
az ember megéri a saját jövôjét. Vagy: 
Mi a remény? Egy szó, amely néhány 
betûbôl áll. 

A választás szabad.
Kô András

(Magyar Hírlap)
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 Albury-ban (NSW), a Mercy Hospital-ban elhunyt.
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Európa bajban van. A görög partoktól 
egészen a sarkkörig nyilvánvaló, hogy 
baj van. Hogy az Európán kívülrôl 
érkezô migránsok tömeges be-
áramlását ellenséges invázióként vagy 
jobb sorsra érdemes szerencsétlenek 
segélykérésének éljük meg, az – mond-
hatni – ízlés kérdése, mindenesetre a 
fél Nyugat-Európát érintô „kölni szil-
veszter” a jótét lelkeknek is hatalmas 
pofont adott. Vagy adhatott volna. 

A német kormány hangzatos szi-
gorítások bejelentésével hivatkozik 
újra meg újra a jogállamra és annak 
erejére az új évben, miközben a német 
politika többi szereplôje szerint nincs 
is szükség törvényváltoztatásokra, 
csak a meglevôket kellene végre be-
tartani. Angela Merkelt hol dühösen, 
hol kétségbeesetten kérleli saját 
pártja: zárja már le végre a határt, 
értse már meg, hogy muszáj felsô 
határt szabni a befogadásnak. Érveik 
világosak, és a józan ész szól belôlük: 
Németország területe és erôforrásai is 
végesek, az pedig csak elméletben jó 
gondolat, hogy jöjjenek, ahányan 
akarnak, aki nem jogosult a mene-
dékjogra, azt pedig majd szépen ha-
zavisszük.

A valóság ugyanis az – ahogy azt szá-
mos szakértô is világosan megmondta 
–, hogy százezres, milliós tömeget nem 
lehet csak úgy ide-oda rakosgatni, 
ráadásul a menedékre nem jogosultak 
szépen felszívódnak Nyugat-Euró-
pában – és akkor még nem beszéltünk 
a nyilvánvaló biztonsági kockázatról.

Jelentôsége és befolyása folytán a 
figyelem Németországra összpontosul, 
pedig tôle északra csendben egy 
másik ország is összeomlik éppen. 
Svédország volt kormányfôje, a – 
kapaszkodjanak meg – jobbközépnek 
számító Fredrik Reinfeldt tavalyelôtt 
azt találta mondani, józanul, fele-

lôssége teljes tudatában, hogy Svéd-
ország szerinte nem azoké, akik 
nemzedékek óta ott élnek, vagy azoké, 
akik meghúzták a határokat, hanem 
azoké, akik most jönnek Svédországba, 
ôk teszik Svédországot azzá, ami. Per-
sze nem Reinfeldt volt az egyetlen, aki 
szembeköpte azokat a svédeket, akik 
felépítették az országot, amit ô tönk-
revághatott, hanem kitettek magukért 
a baloldali politikusok is: kormánypárti 
politikusok sorra jelentették ki az el-
múlt években, hogy svéd kultúra tu-
lajdonképpen nincs is, a hagyományaik 
nevetségesek, a svédek pedig csak 
irigykednek a bevándorlókra, akiknek 
van identitásuk, kultúrájuk, tör-
ténelmük.

Közép-európai ésszel felfoghatatlan 
ámokfutást rendeztek Svédországban, 
ahonnan naponta áramlanak a haj-
meresztô hírek az eltitkolt nemi erô-
szaktól kezdve a leszerelt kereszteken 
át a felnôtt migráns férfiak és ti-
nédzser feleségük együttélésének 
megtûrésétôl egészen odáig, hogy 
polkorrektesített rendôrei lassan már 
személyleírást sem adhatnak a bûn-
elkövetôkrôl. A semleges nemû vé-
céken még teli szájjal nevettünk, de 
mostanra egyre kevésbé vicces, sok-
kal inkább ijesztô a svéd állam szá-
munkra teljességgel felfoghatatlan 
öngyilkos hajlama.

A jobb- és balközép kormányok azért 
rombolhatják le büntetlenül Svéd-
országot, mert ôk maguk és szavazóik 
is ugyanabból az agymosott társa-
dalomból jönnek, amelyben, ha a be-
vándorlók bûncselekményeket kö-
vetnek el, akkor azért kell aggódni, 
nehogy kiderüljön a kilétük, mert még 

megerôsödik a szélsôjobb. Ahol a fe-
ministák az elhallgatott kölni és 
svédországi zaklatások után is csak 
azt tudták mondani, hogy ne legyünk 
rasszisták, az egészrôl nem a be-
vándorlók tehetnek, hanem a 
patriarchátus.

Valahol a könyörtelen vélemény-
diktatúra, a szétbombázott nemi sze-
repek mögött Svédország ébred. Aki 
tud, védekezik, a svédek lassan me-
nekültek saját hazájukban, rohamosan 
költöznek el azokból a negyedekbôl, 
ahová már a mentôsök is katonai vé-
dôfelszerelést kérnek. Ráadásul a 
bevándorlás árnyoldalai már nem 
csak a „no go” zónák valóságában je-
lennek meg, hanem abban is, hogy a 
többségi társadalom fokozatosan 
kiszorul magából a jóléti államból. A 
svédeknek – és a svédeket hadd ne úgy 
definiáljuk, ahogy a kormányuk teszi, 
azaz állampolgárság szerint – elegük 
van, és könnyen igazolhatják az el-
méletet: a változás onnan fog elindulni, 
ahol a legnagyobb a baj.

„Gott mit uns”, azaz „Velünk az Isten” 
– ahogy sokan mások a történelemben, 
így ment csatába a svédek nagy ki-
rálya, II. Gusztáv Adolf is. Svéd-
országot rettegték és tisztelték, amíg 
nem lett belôle elôször jóléti 
álomállam, majd egy önmagát mo-
solyogva legyilkoló liberális disztópia. 

Svédország jobbat érdemel, Európa 
jobbat érdemel. Ahogy Angela Mer-
kelnek, a svéd kormánynak is meg kell 
értenie, hogy a tessék-lássék szi-
gorítások nem oldják meg a helyzetet, 
teljes szemléletváltásra van szükség. 
Megtehetik, hogy nem hallgatnak a 

tanácsokra, hogy hagyják, amíg a 
németeknek és a svédeknek is minden 
mindegy lesz. De ami akkor jön, az 
nem lesz szép.

Ôry Mariann 
(Magyar Hírlap)

MAGYAR
SZOCIÁLIS
GONDOZÓKAT
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- Részidôs elfoglaltsággal

- Sydney belvárosában

- Fontos: magyar  és angol írásbeli és szóbeli 

kommunikálás

Anglican Retirement Villages (ARV) az egyik legnagyobb keresztény 

non.profit  idôskori gondozási szolgáltató, mely a legmagasabb szintû 

gondozás elkötelezettje.

Csatlakozzon HomeCare csapatunkhoz, mely reális különbséget tesz 

az idôs emberek életében, személyreszabott szolgáltatásokkal segíti

otthonukban maradásukat.

Heti 3 vagy több napos elfoglaltságra várunk  jelentkezôket, 
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végzettséggel.  Érvényes jogosítvány és teljes biztosítással bíró saját 
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További tájékoztatás és jelentkezés honlapunkon 

www.arv.org.au/jobs vagy a (02) 9421-5344 telefonszámon.
Job Reference number 74262

!

Gott mit uns!



A csÔpolitika csÔdje
1982
Nincs hét, hogy ne írnának a lapok 

a szibériai gázvezeték körüli vitáról, 
melynek során a gázvezeték körül-
ményei eltörpülnek a vita nyomán 
elôálló európai–amerikai szakadás 
kérdése mellett.

A szóbanforgó gázvezeték Szibériá-
ból szállítaná a földgázt nyugat-euró-
pai országok részére 1984-tôl. A közel 
6000 km-es csôvezeték minden eddigi 
közös kelet-nyugati vállalkozást felül-
múl, 15 000 millió dolláros befektetést 
igényel, és több állam mûszaki felké-
szültségével építhetô csak fel a kije-
lölt idôre. 

A nyugat-európai államok akkor fo-
gadták el a szovjet ajánlatot, amikor 
állandósultak a problémák a közel-
keleti olajválság miatt. A 70-es évek 
elejétôl Európa ipara (melynek fellen-
dülését az olcsó közel-keleti energia 
tette lehetôvé) növekvô olajárakkal 
küzdött. 

Európa nem tudott saját tartalékok-
hoz nyúlni kellô mértékben. Az ener-
gia, többszörösére emelkedett árak-
kal, a termelésnek súlyos tétele lett. 
A gazdasági fellendülés visszaha-
nyatlott. Nem csoda, ha ilyen körül-
mények között a nyugat-európai 
országok elfogadták a szovetorosz 
ajánlatot: segítséget nyújtanak a gáz-
vezeték felépítésében, ami 1984-re 
energiát hoz számukra.

Amikor a múlt évben a lengyelor-
szági válság közel hozta a szovjet 
fegyveres lerohanás veszélyét, és ki-
mutatható volt, hogy a lengyelországi 
rezsim statáriuma mögött a Szovjet-
unió áll, az amerikai kormány erélyes 
tiltakozását fejezte ki, és kilátásba he-
lyezett bizonyos szankciókat. Egyike 
ezeknek az volt, hogy a nyugati álla-
mok megvonják mûszaki hozzájáru-
lásukat az épülôfélben lévô csôveze-
ték építésétôl. Reagan elnök fenye-
getését a NATO-szövetségesek nevé-
ben is tette. Követelte a nyugat-euró-
pai országoktól, hogy ne szállítsanak 
technológiát a szovjetnek a gázveze-
tékhez.

A nyugat-európai partnerek viszont 
szerzôdést kötöttek a szovjettel, és 
nem voltak hajlandók belátni, miért 
kellene nekik áldozatot hozni a len-
gyel ügy érdekében, és miért áldoz-
zák fel azt, ami nekik is érdekük. 
Felhozták, ha Reagan bosszantani 
akarja az oroszokat, ne szállítson 
nekik búzát (a Carter által leállított 
szállításokat ugyanis Reagan nagyon 
hamar visszaállította, noha a Szovjet-
unió nem hagyta abba Afganisztán 
elleni invázióját), de ne követelje 
tôlük, hogy az orosz rendeléseket 
megszegjék.

A lengyel ügyet az Egyesült Álla-
mok kormánya valóban beszorította 
egy szûk csôbe, és nem saját maga 
hoz érte áldozatot, hanem másoktól 
követeli azt. A csô ellen neki van 
kifogása, és hogy mit akar elérni a 
lengyel ügyben, azt sohasem körvona-
lazta. A lengyel nép a Szovjetunió 
rabja, szabadságától teljesen meg-
fosztva, terroristák kormányzata alatt 
nyög. Reagan csak azt kifogásolja, 
hogy a látszat-törvényesség helyébe 
katonai diktatúrát vezettek be orosz-
bolsevista segítséggel. Ha helyreáll a 
rend, helyreáll Reagan lelki nyugal-
ma is.

Addig helyes a megállapítás, hogy a 
bajok hátterében a Szovjetunió áll. 
De attól, aki a szabadság bajnokának 
hirdeti magát, kevésnek bizonyul az 
átmeneti gabonazárlat Afganisztánért, 

vagy a csôvezeték körüli kellemet-
lenkedés Lengyelországért. Mindket-
tô annyit segít a két országon, mint 
vízbefúlón a szalmaszál. A szovjet 
nem riad vissza tôlük, azt tesz amit 
akar, sôt biztosítékot jelent részére, 
hogy ez az egész.

A csô-ügy nem világjelentôségû. De 
ami felrémlik mögötte, az már sokkal 
komolyabb. Nyugat-Európa többnyire 
szocialista, szociáldemokrata kormá-
nyai ma már nem úgy tekintik a 
NATO szervezetet, mint ami szüksé-
ges a közös védelemre a szovjet 
veszéllyel szemben. A détente, sôt 
szovjetbarátság gyakorlása mellett 
szóba sem jön a szovjet veszély. Az 
üzlet révén a gazdasági élet ezer meg 
ezer szálát kötik vele, és jó ha néhány 
cikk erejéig szóba jön, anélkül, hogy 
lelkiismeretük megrezzenne, hogy a 
közös csô-vezetéken félmillió depor-
tált rabszolga dolgozik. A sok gazda-
sági szál az idôk folyamán egy szét-
bogozhatatlan szuperkontinentális ke-
reseti egységgé formálódik, amiben 
az ember értéke is, a kormányzat 
stílusa is, meg az erkölcsi szint is a 
szovjet színvonalra fog alásüllyedni. 
Mint ahogy ez lett a sorsa a Szov-
jetunió érdekkörébe utalt fél-Európá-
nak is. De az is az igazsághoz tartozik, 
hogy ez a hatalmas terjedelmû kény-
szermunkatábor, amelynek Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Uniója a 
neve, sokáig élvezte az amerikai 
kapitalizmus támogatását is.

Amerika, úgy tûnik ismét jelen 
megnyilatkozásaiból, hogy tudatára 
ébred a veszélynek. De cselekedetei 
nincsenek arányban a feltételezett 
veszélytudattal. Mert ha csak az min-
den, amit a világ legnagyobb hatalma 
megtehet, hogy több-kevesebb idôre 
késlelteti egy csôvezeték elkészültét, 
akkor nincs többé földi hatalom, 
amely belátható idôn belül megállít-
hatná az orosz gôzhengert. A bolse-
visták külön megköszönhetik most 
Nyugat-Európának, hogy szolidárisak 
voltak a csôvezetékhez fûzôdô meg-
állapodásokhoz (de mit is tehetett 
volna például Nyugat-Németország, 
azután hogy folyósította kölcsönként 
a Szovjetuniónak a költségek egy-
harmadát, 5000 millió dollárt), és 
megköszönhetik az Egyesült Államok 
külügyi hivatalának, hogy a csô-em-
bargóval kapcsolatos teljesíthetetlen 
kívánságokkal széthúzást és talán 
végzetes bomlást idézett elô az Észak-
atlanti Szövetségben, olyan idôkben, 
amikor a Szovjetunió gazdasági élete 
komoly válságban van.

A Reagan-kormányzat szovjetelle-
nessége a szavak területérôl még 
nem ment át a tettek területére. A 
détente politikáról letérve, ahogy 
Amerikában mondják, a rhetorical 
confrontation  politikáját folytatja. 
Nisi Verba – mondaná Zrínyi Miklós 
–, csak szavak. 

(Magyar Élet 1982. október 7.)

Atombombás békeharc
1982
Ha még akad olyan jámbor polgára 

Nyugatnak, vagy a Szabad Világnak 
nevezett féltekén, aki úgy gondolja, 
hogy Kelet népei kommunisták, Nyu-
gat népei antikommunisták, annak 
megfoghatjuk a kabátgombját, hogy: 
nem ilyen egyszerû a világ, mert ha 
lehetne rendezni szabad választásokat 
világszerte vörös-fehér alapon, bizony 
nagyon könnyen kiderülne, hogy ma 
már Nyugaton több a kommunista 
mint Keleten, és fôleg, Keleten ma 
már több az antikommunista, mint 
Nyugaton. 

Ennek az ellentmondásnak tûnô 
igazságnak alapja a kommunizmus 
természetében rejlik: mást tesz, mint 
amit ígér. Ahol még nincs kommuniz-
mus, a felgyülemlett bajok áldozatai-
nak megváltást ígér, de ahol egyszer 
hatalomra jut, megteremti az oppor-
tunisták (elvtelen megalkuvók) dikta-
túráját, bebörtönözve, felakasztva 
nemcsak az ún. reakciósokat, de az 
idealista kommunistákat is, akiket el-
szédített a maszlag, akik a hirdetett 
békét békességnek, a munkáshatal-
mat szociálisnak, a szocializmust em-
berségesnek hiszik a fordulat után is.

A BÉKEHARC  (megérdemli, hogy 
nagy betûvel írjuk, mint ahogy odaát 
írják áhitattal), ez a szónak is, foga-
lomnak is öszvér-állat, a második vi-
lágháború óta dúl Keleten–Nyugaton 
egyaránt a bolsevista célok szolgála-
tában. Ha a bolsevisták nyíltan meg-
mondanák, hogy világuralomra tör-
nek a nemzetek, a vallások, az orszá-
gok elpusztítása árán, és a gyökerei-
tôl, támaszaitól elszakított egyént 
megfosztják vagyonától, egyéni tö-
rekvéseitŒl, családi örömeitôl, szabad-
ságától és még egészséges gondolko-
dásától is, hogy emberi méltóságából 
kivetkôztetve vak eszközzé, igavonó 
rabszolgává züllesztik, akkor az em-
beriségnek ezeket a szörnyeit lakat 
alá tették volna, mindenütt, ahol fel-
bukkannak. 

Mire a világ eljutott arra az állapot-
ra, (most ne feszegessük, miképpen), 
hogy egyik fele elpusztítással fenye-
geti a másikat, a béke óhajtása nem-
csak természetes tömegérzés, de 
hasznosítható támadási felület is az 
emberi társadalmak ellenségeinek 
kezében.

Az adott helyzet ma, 1982-ben az, 
hogy keleten ott áll a Szovjetunió az 
ún. szocialista táborban, amelynek 
fegyveres ereje állítólag meghaladja 
a Nyugat fegyveres erejét, ezen belül 
nukleáris (atom és hidrogénbombás) 
felkészültsége elegendô a nyugati vi-
lág nagyvárosainak elpusztításához. 
Erre a fegyveres erôre természe-
tesen azért van szüksége, hogy meg-
védje azokat a területeket, amelyeken 
már sikerült létrehoznia a szocializ-
mus vívmányait. Ezzel szemben Nyu-

gaton ott áll az Észak-Amerikai Egye-
sült Államok az ún. szabadvilági tá-
borban, amelynek fegyveres ereje 
állítólag megközelíti a Kelet fegyve-
res erejét, ezen belül nukleáris felké-
szültsége meghaladja a Szovjetunióét. 
A nagyméretû fegyveres erôre azért 
van szüksége, hogy megvédje azokat 
a területeket, amelyek még nem ju-
tottak szovjet iga alá.

Ez az állapot két táborra osztotta a 
világot. Harminchét évvel ezelôtt a 
két vezetô nagyhatalom hadseregei 
szövetségesként találkoztak a háború-
dúlta Európa közepén. Akkor még 
Amerika (USA) gazdasági és katonai 
ereje messze felülmúlta a Szovjetunió 
gazdasági és katonai erejét. Azóta – 
furcsa ellentmondásként – a világ 
tökéletlenebb gazdasági rendszerével 
megistencsapázott Szovjetunió úgy 
megerôsödött katonai felkészültség-
ben, hogy az Egyesült Államok és 
vele együtt az egész Nyugat igyek-
szik vele megegyezésre jutni, hogy a 
két félvilági partner fegyverkezési 
szintjét egyenlô fokon tartsák.

Véges kispolgári agyunknak az is 
sok volt, hogy Amerika nagy felsza-
badítási buzgalma Európa felezô vo-
nalán megállt, hogy Koreában csak a 
déli feléig ért el, és hogy Vietnamban 
az ellenség gyôzelmében találta meg 
végcélját, de hogy saját, állítólagos 
önvédelmének szolgálatát abban jelöli 
meg, hogy szíveskedjék a kedves 
ellenség éppen úgy felfegyverkezni, 
mint én (és ha nehézségei vannak, 
csak szóljon, lassítunk és ha kell, se-
gítünk is) –, ennek megértése erôltet-
ve sem sikerül részünkre.

Harminchét év után ez már állapot, 
aminek mi, magyarok, szenvedô ala-
nyai vagyunk  Ez a fegyveregyensúly-
állapot részünkre nemcsak a szovjet 
megszállás garantált meghosszabbí-
tását jelenti, de a vasfüggöny mögötti 
belsô erôk változást kikényszerítô 
szerepéhez fûzôdô reményeink kilá-
tástalanságát is. Mert nemcsak hogy 
felszabadításról, de már világnézeti 
szembenállásról sincs szó.

Ez a fegyveregyensúly-állapot – 
bármennyire is alkalmas az Európa 
feletti ellenôrzés állandósítására – 
nem valószínû, hogy a politikai tervek 
végcélja. Az egyensúly, ha tényleg 
fennáll, aránylag kis többletsúly ser-
penyôbe dobásával bármelyik oldal 
javára felborítható. Kérdés, melyik 
oldal esélyesebb a helyzet kihaszná

lá-sára? Ismerve a nyugati oldal fej-
lôdési fölényét, az esélyességet min-
denki erre az oldalra tenné. De mi 
van akkor, ha Nyugat önmegtartóz-
tató magatartása (ami lehetôvé tette 
az egyensúlyt) túlmûködik, és áten-
gedi a túlsúlyba jutást Keletnek? 
Lehetetlen? Évszázadunkban már sok 
ilyen lehetetlen megvalósult. Nézzük 
csak a jeleket.

Itt van mindjárt a nukleáris plakát-
háború. Néhány éve a Nyugat nagy-

városainak megszokott jelenetei közé 
tartoznak az anti-nukleáris felvonulá-
sok, amelyek követelik nemcsak a 
félelmetes fegyvereknek, de az atom-
energia felhasználásának sôt kísérle-
teinek is megszüntetését. Újra és új-
ra megismételt, százezres tömegek 
utcára terelésével végrehajtott han-
gulatkeltéssel propagálják a közvéle-
ménybe egyrészt az atomhalál ször-
nyû vízióját, másrészt egyetlen meg-
oldásként azt a követelést, hogy le 
kell állítani a pusztító fegyverek 
gyártását.

Európa nagyvárosai, London, Párizs, 
Brüsszel, Róma, Berlin, valósággal az 
atombombától való rettegésben él-
nek, de hasonló tüntetések világszerte 
égetik a lelkekbe a rettegés egyetlen 
okaként megjelölt, amerikai atomkí-
sérletek veszélyeit. Bármennyire is 
érthetô Nyugat-Európa népeinek pa-
cifizmusa (megadásra hajlamos béke-
vágya) zavarólag hat, hogy ezeknek a 
nyugati felvonulásoknak közös jel-
lemzôje: hogy csak a nyugati atom-
bombától féltik az emberiség jövôjét. 
Alapjában véve elég logikus: ha Nyu-
gat elássa nukleáris fegyvereit, a 
Szovjetunió nem kényszerül a saját 
nukleáris bombáit alkalmazni, így el-
kerülheti az emberiség az atomhalált. 
Hogy mi az, amit eképpen nem fo-
gunk elkerülni, arról nem beszélnek.

Kilóg a lóláb – mondaná a gondolko-
dó polgár –, ezeket a felvonulásokat 
Moszvából szervezik. Ez is logikusnak 
hangzik, de aki tudja, hogy egy helyi 
kis demonstrációnak is mennyi költ-
ségre és publicitásra van szüksége, 
az hamar kiszámítaná, hogy milli-
ókra rúgna szinte gombnyomásra 
megrendezni százával és egyszerre a 
nyugati világ nagyvárosaiban a száz-
ezres tömegeket megmozgató felvo-
nulásokat, és fizetni a hozzá való mé-
dia-támogatást. Ennyi pénzt a muzsi-
kokból Moszkva nem tud kipréselni.

Ahhoz pedig kimondottan égi hata-
lomra volna szüksége Moszkvának, 
hogy megszervezze világszerte a ke-
resztény egyházak békemozgalmait. 
Sydneyben ez év április 4-én (ó, minô 
véletlen!) vasárnapi ájtatosság és ima 
támogatásával rendezte nagy össze-
jövetelét Christians for Nuclear Dis-
armament cím alatt, és tartott Ecu-
menical Peace Service-t a St. Paul 
Cathedralban az egyházi békemozga-
lom. 

De nemcsak protestáns, hanem 
katolikus vonalon is folyik a nép 
felvilágosítása, hogy melyik fajta 
atomfegyvert kell pokolra vetni: a 
Catholic Commission for Justice and 
Peace háromnapos elôadást tartott az 
ausztráliai US légibázisok kérdésé-
rôl, a Béke Mozgalom szerepérôl és a 
nukleáris fegyverek használatának 
korlátozásáról. Arról nem volt szó, 
hogy a Szovjetunióra ki fog hatást 
gyakorolni. Valószínûleg megnyugod-
hatunk az amerikai mikrofonos der-
vis Billy Graham nyilatkozatában, 
aki ugyancsak békeügyben járt a 
közelmúltban a vasfüggöny mögött: 
„Nagy benyomást tettek rám ezekben 
az országokban a különbözô keresz-
tény közösségek, amelyek kifejezték 
a békéért való aggódásukat”. Hogy 
milyen békérôl volt ott szó, azt a 
szíveslátásból következtethetjük.

Az atomháború már folyik, egyelôre 
bomba nélkül. Elég, ha szétsugárzik a 
halálfélelem és a csüggedés melankó-
liája.

(Magyar Élet, 1982. november 4.)
*

Csapó Endre ’80-as években megje-
lent írásai olvashatók: magyarelet.net

Ilyen a világ! (25) 
MAGYAR ÉLET 5. oldal

 Kedves Olvasóim!  
Visszaforgatva a történet filmkockáit, meg-

döbbenünk, hogy 8 évvel a Szovjetunió szét-
esése elôtt a két egyenlô erejû világhatalom 
szimbiózis uralmának elfogadását kínálták a 
politikai tervezôk, mintegy Atlasz két erôs 
karja fogja tartani a világot.

Ha akkor ránéztünk a térképre, ahol látható 
a két hatalom fegyveres bázisainak elrendezé-

se, látható volt egymás területeinek szabályos 
bekerítettsége. Ennek logikája, ha valamelyik 
dominiumban veszélybe kerül a világhatalom, a 
másik fél feladata lesz a bûnös fél megleckéz-
tetése. Ezért kellett végigjátszani a hideghábo-
rús kissingeri melodrámát évtizedeken át, hogy 
a kétpólusú világrend elfogadható legyen a Föld 
népei számára.                              Csapó Endre

2016. január 28.



Nem lehet turisztikai úti célként nép-
szerûsíteni Székelyföldet, mivel az hi-
vatalosan nem létezik –-- a Hargita 
Megyei Törvényszék többek között 
ezzel utasította el egy szövetség be-
jegyzését. A Csíki Hírlap címlapszto-
riját idézô Székelyhon.ro azt írja, hogy 
tavaly novemberben 14 Hargita, Ko-
vászna és Maros megyei turisztikai és 
vidékfejlesztési egyesület elhatátozta, 
Pro Turismo Terrae Siculorum néven 
egy szövetséget hoz létre Székelyföld 
turisztikai célpontként való népszerû-
sítésére.

A Hargita Megyei Törvényszék azon-
ban kifogásolta az alapszabályban 
szereplô Székelyföld kifejezést, mivel 
azt alkotmányellenesnek találta. A bí-
rónô kérte a név elhagyását, a szövet-
ség azonban utóbb bennehagyta azt, és 
csak pontosította azzal, hogy „Székely-
föld turisztikai desztináció”. A törvény 
értelmében ugyanis turisztikai deszti-
náció bármilyen régió, település lehet.

A törvényszék az új beadványt de-
cember közepén ismét elutasította ar-
ra hivatkozva, hogy „a szövetség a 
Hargita, Kovászna és Maros megyék 
egyes területeibôl álló Székelyföldet 
érintô turizmust igyekszik népszerû-
síteni, de a hatályos törvények szerint 
ilyen területi szervezeti egység nincs”. 
Az az érvelés sem hatotta meg, hogy 
Székelyföld turistacélpontként a ro-
mán piacon is létezik, és hogy a nyelvi 
jogok chartája szerint támogatni kell a 
helynevek, hagyományos nevek hasz-
nálatát. „A törvényszéknek az a véle-
ménye, hogy mivel Székelyföld hiva-
talosan nem létezik, ezért a terület 
turisztikai népszerûsítése sem elfo-
gadható a törvényszék részérôl a szö-
vetségnek a nyilvántartóba való be-
jegyzésével” –-- olvasható a 
tárgyaláson elnöklô Szikszai Enikô 
csíkszeredai bíró által aláírt ítéletben.

Székelyföld alatt az Erdély területén 

található, „történelmi” székely székek 
területét kell érteni. A történelmi Szé-
kelyföldhöz tartozott a mai Kovászna 
(Háromszék) és Hargita megye (Csík-
szék, Udvarhelyszék), Maros megye 
egy része (Marosszék), a mai Fehér és 
Kolozs megyék kisebb darabjai (Ara-
nyosszék). Aranyosszék exklávé volt 
(a többi székkel területileg nem füg-
gött össze), és volt a Székelyföldnek 
enklávéja is (szigetszerûen közrezárt 
vármegyei terület): Felsô-Fehér vár-
megye peselneki járása Tusnádfürdô 
és Kézdivásárhely között. A mai érte-
lemben vett Székelyföld nem tartal-
mazza Aranyosszéket, de magába fog-
lalja Maroshévízet és környékét, 
illetve az egykori enklávét, a Felsô-
Fehér vármegye peselneki járását. 
Székelyföld önrendelkezéssel bírt, az 
évszázadok folyamán, melyben köz-
ponti szerepet kapott Székelyudvar-
hely, majd késôbb Székelyvásárhely, 
mai nevén Marosvásárhely, mely a 
régió kulturális, oktatási, gazdasági és 
ipari központja lett. Erdély történelmi-
etnográfiai régiói közül –-- figyelmen 
kívül hagyva Aranyosszéket, mely 
nagyrészt elrománosodott –-- jelenleg 
csak itt vannak a magyar anyanyel-
vûek többségben. (Forrás: Wikipedia)

* * *
Ausztria ideiglenesen hatályon kívül 

helyezi a schengeni megállapodást, 
minden menekültet ellenôriz a hatá-
ron, és a gazdasági menekülteket 
visszautasítja ---- közölte Werner 
Faymann osztrák kancellár az Öster-
reich címû osztrák lapnak adott inter-
júban.

A kancellár egyebek között kijelentet-
te: „Ugyanúgy, mint a németek, foko-
zottan fogjuk ellenôrizni a határainkat, 
és vissza fogunk küldeni menekülte-
ket”. Így azokat a menekülteket, akik 
nem Németországba akarnak továbbu-
tazni, többé nem fogják beengedni 

Ausztriába.
„Mindenkit, aki hozzánk jön, fokozot-

tan fogunk ellenôrizni. Akinek nincs 
menedékjoga, vagy nem nyújt be ná-
lunk menedékkérelmet, azt elutasítjuk. 
Mostantól csak azok léphetnek be 
hozzánk, akiknek nálunk menedékjo-
guk van, és akiket Németországból 
nem fognak kiutasítani” --- mondta 
Faymann. Hangsúlyozta, hogy Auszt-
ria a schengeni szabályokat „ideig-
lenesen hatályon kívül helyezi”.

Kiutasítási kötelezettség lép érvény-
be a határon. És ha az EU nem bizto-
sítja a külsô határokat, Schengen 
egésze megkérdôjelezôdik.

Akkor minden országnak saját nem-
zeti határát kell ellenôriznie” --- jelen-
tette ki.

Az osztrák kancellár szokatlan éles-
séggel bírálta az EU-t. „Megrendítô, 
hogy az EU bonyolult felépítése miatt 
olyan fontos problémákat, mint a me-
nekültkérdés, nem képes gyorsabban 
megoldani. A veszély az, hogy túl ke-
veset és túl késôn” --- fogalmazott. 
Faymann továbbra is reméli, hogy 
gyorsan biztosítani fogják az EU külsô 
határait, „különben az EU egésze válik 
kérdésessé”.

Faymann megismételte, hogy min-
den pénzügyi segítséget blokkolni fog 
azon tagállamok esetében, amelyek 
nem fogadnak menekülteket. Szavai 
szerint aki a menekültkérdésben nem 
szolidáris, annak a pénzügyi segítség-
nél vétóval kell számolnia.
Johanna Mikl-Leitner osztrák bel-

ügyminiszter pénteken az osztrák 
közszolgálati rádiónak adott interjúban 
már bejelentette, hogy Ausztria a jövô 
hét végétôl nem fogja beengedni a te-
rületére azokat a menekülteket, akik 
skandináv országokba akarnak eljutni. 
A tárcavezetô emlékeztetett arra, 
hogy Németország is ilyen intézkedé-
sekhez folyamodott. Mikl-Leitner 
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Kérdések
Amíg a politikai elit Európában a kö-

zép-keleti és afrikai migráns problé-
mát igyekszik megoldani, nem jut 
olyan kérdésekre válasz, amik az öreg 
kontinens jövôjét meghatározzák. Saj-
nos eddig még nagyon sokan csak 
bújva, sunyin és másodlagos eszközök-
kel igyekeztek célt érni. Ilyen a köz-
pontosító, bürokratikus, a nemzetállam 
eltörlését, vagy legalább is elsorvasztá-
sát szorgalmazó szoci-komcsi- zöld-li-
berális csoport, amelynek nagy „ered-

ménye” volt az euró tragédiája. Az eb-
bôl eredô válság megoldására a köz-
pontosítók válasza: több hatalmat 
Brüsszelnek! Azaz az általuk teremtett 
krizisre ôk ajánlanak választ.

A szuverenítás kérdése is nem egy-
szer felmerûl. A magyar történelembe 
visszatekintve az 1849-es szabadság-
harc után az ország megszállt terület 
volt, a közigazgatást a Bach rendszer 
magyar viseletbe öltözött osztrák 
„bach huszárok” végezték, míg a ma-
gyar politikai elit passzív ellenállással 
védekezett. A haza bölcse Deák Fe-
renc és gróf Andrássy Gyula neve-
ivel fémjelzett 1867-es kiegyezés után 
a magyar szuverenítás nem maradt 
sértetlen, mert a külügy, a pénzügy és 
a hadügy közös volt. Egy kérdés ma 
az, hogy azon túl amit már most fel-
adtak az Európai Únió nemzetei, ezek 
milyen szuverenítást hajlandók felad-
ni a közös Európáért? Megelégednének 
pl. a magyarok azzal a modellel amit 
Deák Ferenc és gróf Andrássy kidol-
gozott Béccsel? Az ausztrál federális 
államban a központi (Canberrai) nem-
zetgyûlésen kívûl mind az eredeti 6 
államban mind az Északi Területeken 
és a Fôvárosi körzetben vannak par-
lamentek ahová a képviselôket demok-
ratikusan megválasztják. A központi 
állam adó-jövedelmének jelentôs ré-
szét Canberra átutalja az államok kor-
mányainak. Egy másik kérdés az, 
hogy hajlandók-e az Európai unió 
nemzetállamai egy ausztrál modelhez 

hasonló államközösségben élni?
De ne menjünk túl messze. A svájci 

konfederáció a 14. században jött lét-
re, és azóta is egy nyugodt és békés 
társadalmi együttértés jellemzi,- e 
mellett nemzetközi ügyekben szigo-
rúan semleges ország. Lehetne még 
szólni az amerikai polgárháborúban 
harcolt déli államok konfederációjáról 
is. 

A szuverenítással nekünk magyarok-
nak csinján kell bánnunk, mert a nem-
zetállam megerôsödése és az európai 
központi hatalom ezzel párhuzamos 
meggyengülése az oláh, a tót és az 
ukrán nacionalizmusnak kedvez, 
mondhatni lovat ad alájuk. Ma a ro-
mánok kerek perec visszautasitanak 
minden etnikai autonómiát azzal, hogy 
ezt az oláh alkotmány tiltja. (Vannak 
cinikus emberek, akik szerint Mózes 
ezt az alaptörvényt a tízparancsolattal 
együtt hozta le a hegyrôl.) Fel lehetne 
sorolni a tótok magyarellenes intézke-
déseit is. Azaz, ha most rossz van lehet 
ennél rosszabb is.

A magyar tömegek joggal támogatták 
az Orbán kormány kormányzását 
2015-ben. További sikereket kívánva 
abban reménykedünk, hogy a Jóisten 
segítségével továbbra is sikerül nekik 
a nemzet hajóját viharos vizeken át 
biztos kikötôbe vezetni.

 

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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azokra a migránsokra utalt, akik 
Ausztrián és Németországon át, mene-
kültkérelem benyújtása nélkül akar-
nak eljutni skandináv országokba, 
fôként Svédországba.

A Mikl-Leitner által bejelentett intéz-
kedés elôzményeihez tartozik, hogy a 
német hatóságok az év eleje óta egyre 
több olyan migránst fordítanak vissza 
Ausztriába, akik nem akarnak Német-
országban maradni, hanem észak-eu-
rópai országokba utaznának. A tárca-
vezetô szerint naponta 200-300 olyan 
migráns érkezik a bajor határhoz, akit 
visszafordítanak Ausztriába. Csak azo-
kat engedik be Németországba, akik 
ott akarnak menedéket kérni.

Várható volt, hogy Ausztria is tesz 
valamit annak érdekében, hogy a Né-
metország vagy a Skandináv országok 
által elutasított migránsok ne juthas-
sanak be az országba --- mondta a 
miniszterelnök belbiztonsági fôtanács-
adója az állami tévének.

A fôtanácsadó hozzátette: már Né-
metország is megkezdte a határátlépés 
kontrollálását, százas nagyságrendben 
küldenek vissza migránsokat Ausztriá-
ba.
Bakondi György emlékeztetett arra, 

hogy Magyarország álláspontja végig 
konzekvens volt a migránsválság ke-
zelésében. Tavaly is azt mondta, hogy 
tömeges, szervezett illegális népván-
dorlás indult el, amelyet a külsô 

határokon kell megállítani. Míg akkor 
még nem fogadták el ezt a véleményt 
Európa-szerte, ma már Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke 
szerint is meg kell szigorítani az unió 
külsô határainak ôrizetét.

* * *
A kínai fôváros épülô új nemzetközi 

repülôterén az elôzetes számítások 
szerint az utasforgalom 2025-ben évi 
72 millió, késôbb 100 millió lesz.

A Hszinhua kínai hírügynökség a Pe-
king fejlesztésével foglalkozó állami 
bizottság jelentésére hivatkozva arról 
számolt be, hogy az ázsiai ország fô-
városának déli részén épülô légikikö-
tôben 2025-re évi 620 ezer repülôgép 
fordul majd meg, a létesítmény évi 2 
millió tonna árut és postai küldeményt 
fogad.

A repülôtérnek kezdetben négy kifu-
tópályája lesz, ezt késôbb további há-
rommal megnövelik, a terminál alap-
területe eléri a 700 ezer négyzet 
métert.

A repülôtér építése a múlt év végén 
kezdôdött. A kifutópályák egy része 
már el is készült, és idén szeptem-
berben megkezdôdött a terminál épí-
tése. Az új repülôteret 2019-ben adják 
át, erre az idôpontra legkevesebb 100 
repülôgép-dokkoló állni fog már, szá-
mukat késôbb 150-re növelik.

Peking jelenlegi egyetlen nemzetközi 
repülôterét 1958-ban adták át, azóta 

számtalan esetben átépítették és bô-
vítették. A repülôtér utasforgalma ta-
valy valamivel meghaladta a 86 mil-
liót, az áruforgalom pedig az 1,8 millió 
tonnát.

* * *
Majdnem 9 ezer éve méhészkedik az 

ember --- erre ôsi európai, közel-keleti 
és észak-afrikai edénycserepeken ta-
lált méhviasznyomokból következtet-
tek a régészek.

A Nature tudományos lap friss szá-
mában ismertetett kutatás kimutatta, 
hogy az ember már a mezôgazdaság 
hajnalán kapcsolatba kerül a méhek-
kel.

A történelem elôtti népek talán házi-
asították a vadméheket vagy orvos-
ságnak és élelemnek gyûjtötték a mé-
zet és a viaszt ---- tudósított a BBC 
hírportálja. Richard Evershed, a 
Bristoli Egyetem tudósa, a kutatás 
egyik vezetôje elmondta: az ember és 
a méh kapcsolatának legkorábbi bizo-
nyítékát tárták fel.

Arról azonban alig volt közvetlen bi-
zonyíték, hogy mikor és hol kezdett az 
ember a rovaroktól mézet és viaszt 
gyûjteni. Tudósok egy nemzetközi cso-
portja több mint hatezer cserépedényt 
vizsgált meg, hogy feltérképezze a mé-
hészkedés kezdeteit az utolsó jégkor-
szak végét követôen, mintegy tízezer 
évvel ezelôtt. A vadászó-gyûjtögetô 
életmódról ekkor kezdett az ember 

áttérni az elsô növények termesztésére, 
állatok tartására.

Az ember és a méhek kapcsolatára 
utaló legrégebbi, majdnem 9 ezer éves 
nyomot a mai Törökország területén 
találták.

A méhviasz néhány évezreddel ké-
sôbbi nyomaira a Balkánon, a mai Gö-
rögország, Románia és Szerbia terü-
letén, késôbb a Közép-Európába 
vándorló elsô földmûvesek leletei kö-
zött bukkantak. Nagyjából ugyanerre 
az idôre nyúlnak vissza az észak-af-
rikai viasznyomok is.

Az északi határ a mai Dánia lehetett, 
annál hidegebb éghajlat már nem ked-
vezett a rovarnak.

A több ezer átvizsgált írországi, skó-
ciai, norvég vagy svéd kôkori edény 
között egyiken sem találtak viasznyo-
mokat --- magyarázta Alan Outram,
az Exeteri Egyetem tudósa, a kutatás 
másik vezetôje.

A viasszal talán fegyvereik kôhegyeit 
ragasztották meg vagy az edényeket 
tették vízállóvá. A méz az édesség 
ritka forrása lehetett étrendjükben. „A 
rengeteg édes étel a legutóbbi idôk 
fejleménye, a régmúltban igen nehéz 
volt hozzájutni. Kutatásunkból kiderül, 
hogy Európa elsô földmûveseit erôsen 
foglalkoztatta a méhek értékes mézé-
nek megszerzése” --- tette hozzá Out-
ram.

* * *
A norvég fôváros vezetése 2020-ra az 

1990-es szint 50 százalékára csökken-
tené az üvegházhatású gázok kibocsá-
tását.

A szeptemberi oslói helyhatósági vá-
lasztások gyôztesei, a norvég Munkás-
párt és koalíciós partnerei autómentes 
övezetté akarják változtatni a belvá-
rost, ahol mindössze ezer ember él, de 
90 ezren dolgoznak. 

Az Európában elôször Oslóban életbe-
lépô belvárosi személyautó-tilalom 
részleteit még nem hozták nyilvános-
ságra, de a terv máris aggodalmat 
keltett helyi üzleti körökben, többek 
között azért, mert a fôváros 57 bevá-
sárlóközpontja közül 11 a leendô tilal-
mi zónában helyezkedik el.

A belváros autómentesítése annak a 
koncepciónak a része, amely szeretné 
elérni, hogy 2020-ra az 1990-es szint 50 
százalékára csökkenjen az üvegházha-
tású gázok kibocsátása. Az új városve-
zetés 60 kilométernyi kerékpárút épí-
tését és elektromos kerékpárok 
vásárlásának támogatását is tervbe 
vette, emellett 2019-re 20 százalékkal, 
2030-ra pedig 30 százalékkal akarják 
csökkenteni a városon áthaladó autó-
forgalmat.„2030-ban még lesznek, akik 
autót vezetnek (Oslóban), de ezek az 
autók semmiféle káros anyagot nem 
bocsáthatnak ki” ---- jelentette ki Lan
Marie Nguyen Berg, a Zöld Párt szó-
vivôje. Hangsúlyozta, hogy a gyalogo-
sok és kerékpárosok életét meg akar-
ják könnyíteni. „Jobb lesz az 
embereknek, a boltoknak és minden-
kinek” --- ígérte. A belvárosi közleke-
dést buszokkal és villamosokkal oldják 
meg, a mozgássérültek szállítására és 
a boltok ellátására szintén lesz tervük 
--- írták közös közleményükben a vá-
rost vezetô pártok.

Európában több fôváros alkalmaz 
esetenként autótilalmat a belvárosá-
ban, szeptemberben éppen Párizsban 
állították le a kocsikat egy idôre. Más-
hol, például Madridban és Londonban 
külön díjat szednek a belvárosi zónák-
ban az autósoktól, hogy csökkentsék a 

forgalmat. Oslóban 600 ezren élnek, a 
városban 350 ezer gépkocsi jár. Az 
autótulajdonosok zöme a belvároson 
kívül lakik.

* * *
Orbán Viktor kihasználja az etnikai 

és vallási nacionalizmust, az elzárkó-
zást annak érdekében, hogy állandó-
sítsa hatalmát – errôl beszélt Soros 
György a német Wirtschaftswoche 
címû magazinban. A milliárdos üz-
letember az interjúban elsôsorban An-
gela Merkel politikáját dicsérte, 
ugyanakkor kitért a lengyelországi és 
a magyarországi politikai helyzetre is.

Úgy fogalmazott: bár Jaroslaw 
Kaczynski, a lengyel kormánypárt ve-
zetôje és Orbán Viktor igen különbözô 
emberek, az általuk áhított rezsimek 
nagyon hasonlítanak egymáshoz. – 
Bizonyos értelemben azt a fajta 
színlelt demokráciát állítanák vissza, 
amely az I. és a II. világháború között 
Horthy Magyarországát és Pilsudski 
marsall Lengyelországát jellemezte. 
Ahogy hatalomra jutnak, elfoglalják a 
demokrácia fontos intézményeit, 
amelyek autonómok, illetve azoknak 
kellene lenniük, legyen az a központi 
bank vagy az alkotmánybíróság – véli 
Soros. Megjegyezte, Kaczynski nem 
olyan intelligens, mint Orbán, azonban 
ravasz politikus, aki a migráció kér-
dését kampányának központi elemévé 
tette. Szerinte mindkét vezetôt nehéz 
lesz leváltani.

Az üzletembert arról is kérdezték, 
hogy miért övezi Kelet-Európában 
olyan nagyfokú ellenszenv, bizalmat-
lanság a menekülteket. Szerinte ennek 
oka, hogy a világnak ezen a részén a 
nyitott társadalomnak nincsenek erôs 
gyökerei. – A magyar miniszterelnök 
az általa vallott magyar és keresztény 
identitás alapelveit helyezi elôtérbe. A 
nemzeti identitás vallással való öt-
vözése, rövid távon, hatásos keveré-
knek tûnik – fogalmazott. Soros Angela 
Merkel politikája kapcsán elismerte: 
régebben ugyan bírálta a politikáját, 
de most örül azoknak az intézke-
déseknek, amelyeket a kancellár a 
migrációs válság során meghozott.

Kitért arra is, hogy az Európai 
Uniónak átfogó tervre van szüksége a 
válság kezelésére. – Olyanra, amely 
megerôsíti a menedékkérôk árada-
tának hatékony kezelését, hogy a me-
nekültek biztonságos, rendezett mó-
don, és olyan ütemben érkezzenek, 
amelyet Európa kapacitásai elbírnak – 
mondta Soros. Megjegyezte, hogy 
„Orbán Viktor igaztalanul vádolja”, 
mivel szerinte nem igaz, hogy a 
javaslata következtében muzulmánok 
árasztanák el Magyarországot.

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 

Pályázathirdetés
részmunkaidôs
alkalmazásra

Az Árpád Otthon Bizottsága pályázatot hirdet titkári / adminisztrátori állásra.

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidôs – heti 20 óra

A munkavégzés helye: Árpád Otthon, Wantirna

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
• A Bizottság üléseken való részvétel;
• Pontos és hiteles jegyzetek késztése;
• A Bizottság ülések elôkészítése (napirendi pontok, jegyzôkönyv);
• Az Árpád Idôseket Gondozó Társaságnak tagságának pontos nyilvántartása;
• Irodai munkák (levelezés, adatkezelés és kapcsolattartás, honlap kezelése);
• Az Árpád Otthon évi beszámolójának készítése (adatgyûjtés, gépelés);
• Beszámolót készíteni az Otthon különbözô eseményeirôl;
• Az Árpád híradó postázása;
• Adatgyûjtés az Árpád Otthon múltjáról. 

Pályázati feltételek:
• Az angol nyelv felsôfokú ismerete, helyes és választékos írás angol nyelven (A magyar nyelv 

ismerete elônyt jelent);
• Cselekvôképesség és önállóság, jó kommunikációs készség magyarul és angolul;
• Számítógép felhasználói ismeret (Word, Excel, internet használat).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes fényképes szakmai önéletrajz;
• A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12.

A pályázatok benyújtásának módja: email: jjhajdu@bigpond.com
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A külföldnek Gyurcsány kell, 
Magyarországnak viszont nem

Csaba testvér új évi 
gondolatai.

Uram szinte hallom, ahogyan sírva 
mondod: „hányszor próbáltalak össze-
gyûjteni benneteket, mint a kotló a 
csibéit, de ti nem akarjátok!” Hallom a 
hangodat Uram, és nem csak kéte-
zerév távlatából, hanem az ajtónkon 
kopogtató új esztendô küszöbérôl is! 
Igen, az új év, 2016 elôtt is sírva 
leborulsz és arra kérsz, hogy mind 
csibék a kotlóhoz úgy bújjunk Hozzád 
és egymáshoz, nagy bizalommal, sze-
retettel e nehéz idôkben, mert valóban 
fenn áll a reális veszélye annak, hogy 
bûneink kôvetkezményeként kô kövön 
ne maradjon az új esztendôben!!

Ó milyen más lett volna a világ, ha ott 
Virágvasárnapján melléd álltak volna 
az emberek, ha nagypénteken nem 
Barabást, hanem téged választottak 
volna Jeruzsálem lakói! Igen valószínû 
akkor is küldted volna az apostolokat, 
a tanítványokat kettesével, hogy a sze-
retet Evangéliumát hirdessék a föld 
végsô határáig! Biztos, hogy akkor is 
kiáradt volna a Szentlélek, és egészen 

biztos, hogy a Szentháromságra figye-
lô emberiség élete megtorpanások, 
háborúk nélkül csodálatosan bonta-
kozott volna a tudományok, a mûvésze-
tek, a szeretet embert segítô szép mû-
vein keresztül! Ki tudná megfesteni, 
hol járna ma az emberiség, ha meg-
spóroltuk volna azt a rengeteg vért, 
háborút, aljasságot mit kétezer év 
alatt elkövettünk egymás, és saját 
magunk kárára!!

Uram én nem kárhoztatom az elôttem 
élô embereket a rossz döntésekért, én 
eléd állok, itt vagyok mint kis sebzett 
csibe és nagyon szeretnék tudatosan 
hozzád bújni, karjaid árnyékában me-
nedéket találni! Tudatosan melletted 
döntôk, határozottan megfogadom, 
hogy teljes szívembôl minden erômbôl 
imádlak téged teremtô Istenemet és 
minden felebarátaimat, mint jótestvé-
reimet szeretni fogom válogatás nél-
kül!

Ebben az órában azért is imádkozom, 
hogy sok sok testvérem legyen, hogy 
minél több embertársam kapjon az 
erôt és bátorságot, hogy tudatosan 
döntsön a bennünket szeretettel hívó 
és kitárt karral fogadó Jézus Krisztus 
mellett! Gyertek jelezzük Mesterünk-
nek, hogy itt vagyunk mellette, hogy 
számíthat ránk 2016 minden egyes 
áldott napján! Szeretettel, Csaba t.

Kedves Támogatói a Szent Fe-
renc Alapítványnak !

Azt hiszem szebb gondolatokkal nem 
is lehetne az évet megkezdeni, mint 
Csaba testvér új év napján kelt írá-
sával. Az ember mindig nagy remé-
nyekkel néz elôre még akkor is ha 
tudja igen sok baj van a világunkban. 
Tényleg csak Isten segítségét lehet 
kérni, hogy a béke megmaradjon…
..sok mindenen változtatni kéne legel-
sôsorban talán keresztény értékeink 
visszaállítása lenne a legfontosabb. 
2015-tôl egy szentmisével búcsúztunk 
Déván amit Csaba testvér mutatott be 

amiben hálát adtunk az ó-évért a 
szentmise pont éjfélkor fejezôdött be 
így imával kezdtük az új esztendôt is. 
Hálát adtunk mindazokért, akik az 
elmúlt évben támogatták a Szent Fe-
renc Alapítványt és Isten áldását 
kértük valamennyietekre. Ezeket a 
sorokat Csíksomlyóról, a Szent István 
házból, írom ami nekem egyik ked-
venc helyem…mindig nagy öröm a 
Kegytemplomban Mária lábánál 
imádkozni, segítségét kérni és hálát 
adni Istennek mindazért amit kaptunk. 
Érdekes az, hogy jelenleg hó csak 
elvétve van, igérgetik, de idáig sok 
még itt sem volt. Végig látogattunk 
elég sok házat többek között pár napot 
Borszéken töltöttünk, jó volt látni a 
ház milyen szépen beindult. A gyer-
gyószárhegyi házunk is jól mûködik 
tehát magam részérôl nagyon meg 
vagyok nyugodva, hogy a bejövô 
adományok jó célt szolgálnak és jó 
helyre kerülnek. Nem kis dolog egy 
ilyen nagy dolgot futtatni...több mint 
2500 gyerek, nevelô és egyébb mun-
katárs, a több mint 80 ház mellett, 
azt hiszem valami olyan dolog ez, 
ami talán a világon egyedi és mind 
ez egy ember elképzelésének, álmá-
nak a megvalósítása. Igen jó dolog az 
amikor valaki mer nagyban álmodni 
és jó emberek mellé állnak, hogy ez 
sikerüljön is. Ezért is szívböl jövô 
köszönetem azoknak akik az évek 
során mellánk álltak és változatlanul 
segítenek. Isten áldása legyen rajta-
tok. A következô személyeknek sze-
retnék külön köszönetet mondani 
akiknek az adományaik az utolsó so-
raim után érkeztek:
Dobozy István az adelaidei ma-

gyarok nevében, Kiss Olga, Sipos 
Ilona, Fehér Gabriella, Prekopp 
Hanna, Mobbs Éva keresztszülôk, 
Krepler Antal, Dr G. Nagy, N/N x 2 
. Ha valakit kihagytam volna kérem 
jelezze és ha bárki szeretne támogatni 
akár mint keresztszülô akár bármilyen 
adománnyal bankszámlánkon ez lehet-
séges.

Azt hiszem mindannyiunk nevében 
tudom kifejezni Csaba testvérnek a 
legôszíntébb részvétünket, imáinkat 
Édesanyja halála alkalmából ...a jó 
Isten adjon Jucika néninek örök nyu-
godalmat és gyermekeinek és nagy 
családjának megnyugvást az Ô aka-
ratában. Most volt 15-én egy hónapja, 
hogy az Úr elszólította ôt.

Szeretnék mindenkinek egy nagyon 
boldog, békés új esztendôt kívánni 
Erdély egyik legszebb városából

Szeretettel Eszter
dr Kalotay Eszter

drekalotay@gmail.com

Számlaszámunk változatlan: Dr. 
Eszter Kalotay ATF Bojte Csaba OFM 
Charity a/c BSB 082254 

A/C No 821070989
NAB Lane Cove N.S.W.

Még a KISZ-jogutód Demisz szépre-
ményû alvezére volt 1989-ben Gyur-
csány Ferenc, amikor a már legálisnak 
elismert Fideszt vezetô Orbán Vik-
torral interjút készített a Nap-kelte 
reggeli mûsor sztárriportere. A közel-
gô szabad választások kapcsán arról 
kérdezte Orbánt, hogy szerinte a ’90-
es választásokat követôen hány eg-
ykori ifjúkommunista vezetô marad a 
politikai porondon. Orbán ekkor sem 
kertelt, és a konkrét kérdésre egyenes 

választ adott: Szilvásy György és 
Gyurcsány Ferenc. Orbán politikai 
éleslátását az idô igazolta. Szilvásy az 
Antall-kormányban államtitkár-he-
lyettes lett, majd késôbb az MSZP-s 
kormányokban államtitkár, végül tit-
kosszolgálati miniszterségig vitte. 
Mára kikopott a közéletbôl.

Gyurcsány azonban ma is aktív. Nem 
kicsit, nagyon. Megjárta a politikai 
grádicsokat egészen a miniszterelnök-
ségig, ahonnan hatalmasat bukott, de 
fônixként újra és újra feléledt, a po-
litikai közélet megkerülhetetlen sze-
replôje ma is, dacolva a választópol-
gárok akaratával, akik a nevével fém-

jelzett pártot a parlamenti küszöb 
közelében tartják. Gyurcsány Ferenc 
tagadhatatlanul a legszínesebb, legte-
hetségesebb egyénisége a mai balol-
dalnak nevezett alakulatnak. Annak 
ellenére, hogy többszörösen megbu-
kott a politikai küzdôtéren, annak 
ellenére, hogy hozzá fûzôdik a legtöbb 
politikai botrány az elmúlt 25 évben. 
Emlékeztetôül: az eltûnt diplomamun-
kája –-- amely máig nem került elô --– 
plágiumgyanús, nevezetes ingatlanvá-
sárlásai, amelyek árát zseniális ötlettel 
az eladónak a megvásárolt ingatlanok 
visszabérlése útján fizette meg, az 
1956-os forradalmunk és szabadság-
harcunk 50. évfordulóját emlékezetes-
sé tevô rendôrterror, a cigánygyilkos-
ságok titkosszolgálati szála, a sukorói 
kaszinóbotrány, valamint a híres-hír-
hedt ôszödi beszéd, amellyel elszá-
mította magát, és ami végül a mi-
niszterelnöki székébe került.

Gyurcsány kormányzása idején a 
korrupció, a közpénzek magánzsebek-
be vándorlása a hivatalos politika 
rangjára emelkedett. Sokszor, sok em-
lékezetes nyilatkozatot tett. Egyszer 
például arról beszélt, hogy milyen 
nagyszerû dolog volt miniszterelnök-
nek lenni. Mikszáth Kálmán isme-
retlenül is rá gondolhatott, amikor azt 
írta az egyik karcolatában, hogy a 
hatalom csak annak jelent gyönyörû-
séget, aki visszaél vele. Aki csupán él a 
ráruházott hatalommal, annak az csak 
munka, teher, felelôsség.

Gyurcsány Ferenc ma egy szélsô-
baloldali kis párt vezére. Valójában ma 
már sokkal több ennél: kiválasztott. A 
nemzetközi nagytôke –-- pénzhatalom, 
vagy láthatatlan háttérhatalom, vagy 
nevezzük akárminek –-- kiválasztottja. 
Akit Magyarország törvényes kormá-
nyának megtörésére, lehetetlenné té-
telére szemeltek ki az USA és az EU 
nemzetállamainak lebontását célul ki-
tûzô vezeti, akik ennek a globális 
pénzhatalomnak a befolyása alatt áll-
nak. Próbálkoztak már 2010 után Baj-
nai Gordont trónra segíteni, majd 
bíztak a 2014-es választási sikerben, 
de mára belátták, hogy demokratikus 
választások útján céljukat nem érhetik 
el. Demokratikus eljárással tökéletes 
kudarcot vallottak. Nem volt nehéz 
belátniuk, hogy a mai magyar ellen-
zéknek esélye sincs arra, hogy rendes 
választással hatalomra kerüljön, hi-
szen a pártok vezetôi képességben 
Orbán Viktor bokájáig sem érnek. Az 
ellenzék politikai programja kimerül a 
kormány (és Orbán) minôsíthetetlen 
hangnemû ócsárlásában, valamint a 
populista demagógiában. Például ala-
nyi jogon kapjon minden állampolgár 
havi 100 000 forintot, vagy emeljék fel 
minden dolgozó, de legalább minden 
közalkalmazott fizetsét. De ha a kor-
mány fizetést emel, a pedagógusokét, 

akkor nem annyit, nem úgy kellett 
volna stb. Az ellenzék kormány elleni 
uszítása, az elégedetlenség szítása 
nem hozta meg –-- és várhatóan nem is 
hozza meg –-- a kormány bukását. 
Nem sikerül ezzel választást nyerni és 
Magyarországot más pályára állítani, 
engedelmes hódoltsággá tenni.

A globalista nagytke így fedezte fel 
magának Gyurcsány Ferencet, aki de-
mokratikus választáson nem nyerhet 
miniszterelnökséget, nem lehet az or-
szág vezetôje, de egy karizmatikus 
figura, hatalmas becsvággyal, politikai 
gátlástalansággal, szereplési kényszer-
rel, aki tökéletesen alkalmas arra a 
feladatra, hogy megbízói igényeit ma-
radéktalanul kielégítse, és Magyaror-
szág pályázati ezermilliárdos EU-s 
forrásait blokkolja. Gyurcsány cége, 
az Altus ehhez az eszköz, amely már el 
is nyerte a Magyarország EU-s pályá-
zatai feletti felügyeletet. Így próbálják 
megbuktatni a törvényes magyar kor-
mányt, azzal, hogy elzárják az EU-s 
pénzektl, megkísérelve az ország 
pénzügyi gazdaságának tönkretételét, 
ezzel a kormány megbuktatását. Ez 
olyan példátlanul nevetséges megbízás 
az EU-tól, mintha a juhnyáj ôrzését a 
pásztor a kutyája helyett a közelben 
ólálkodó farkasra bízná.

Gyurcsány Ferenc életveszélyes a 
magyar társadalomra. Háború van a 
világban, háború van Európában, ami 
közvetlenül érinti hazánkat is. Idegen, 
fiatal férfiak százezreivel árasztják el 
Európát azzal a nyilvánvaló céllal, 
hogy megváltoztassák az etnikai ará-
nyokat, lecseréljék, felhígítsák az 
egyes nemzeteket, és engedelmes tö-
meggé tegyék ôket. Ebben a hábo-
rúban Magyarország egy ellenálló 
góc, amely szilárdan tartja magát, 
példát mutatva más nemzeteknek. 
Magyarország törvényes kormánya 
útjában áll a globalista pénzhatalom 
terveinek, ezért ez a pénzhatalom meg 
akarja buktatni a törvényes kormányt. 
Demokratikus választáson ez nem 
lehetséges. Marad az egyéb út, ahogy 
azt már a híres stratéga, Charles Gati 
is kijelölte. Ehhez kell Gyurcsány Fe-
renc és az ô Altus cége. Gyurcsánynak 
nagyon tetszik ez a szerep, illik is a 
primadonna egyéniségéhez. Az soha 
nem akadályozta meg a cselekedetei-
ben, hogy ezzel árt az országnak, a 
magyaroknak. Ezért is gondolják so-
kan, hogy a jelen háborús helyzetben 
az ország érdekei ellen tenni hazaáru-
lás.

De tévednek. Gyurcsány nem lehet 
hazaáruló, hiszen mindenekelôtt tisz-
tázni kellene, hogy hol is van a hazája.

Somogyi János
A szerzô nyugalmazott ügyvéd

(Magyar Idôk)
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Colleen Bell: 
Magyarországnak joga van 

megvédeni a határait
Az Egyesült Államok megérti, hogy 

Magyarországnak szuverén nemzet-
ként joga van megvédeni a saját hatá-
rait –-- mondta Colleen Bell budapesti 
amerikai nagykövet az M1 sugárzott 
interjújában. 

Az amerikai diplomata kifejtette: az 
Egyesült Államok nincs abban a hely-
zetben, hogy a migrációs válságra elô-
írjon egy megoldást. Globális krízisrôl 
van szó, amely különösen nagy kihí-
vást jelent Európában. Magyarország 
–-- néhány más országgal együtt --– a 
legnagyobb kihívásokkal néz szembe, 
hiszen az Európai Unió és a schengeni 
övezet határán van –-- mutatott rá. 
Hozzátette: valamennyi ideérkezô 
adatainak a feldolgozása a dublini 
megállapodásnak megfelelôen rend-
kívül nehéz feladat Magyarországnak, 
és Washington nem bírálja az ország 
döntését és azt, hogy miként igyekszik 
megoldani a válságot.

Colleen Bell hangsúlyozta: az Egye-
sült Államok támogatja az EU erôfe-
szítéseit egy átfogó és egységes meg-
közelítés kidolgozására a válság meg-
oldása érdekében. Ugyanakkor a me-
nekülteket méltóságuknak megfelelô-
en, humánusan kell kezelni, gondos-
kodni kell a biztonságukról. Az Egye-
sült Államok kormánya ezt az üzenetet 
közvetíti és nem csak Magyarország-
nak –-- mondta. Megjegyezte: a mene-
kültek az erôszakos szélsôségesség 
elôl menekülnek, ôk nem terroristák.

Közölte: az Egyesült Államok a világ 
egyik legbefogadóbb országa, csak az 
elmúlt évben több mint hetven or-
szágból fogadott be menekülteket, így 
megérti az emberek szûrésének, biz-
tonsági ellenôrzésének fontosságát.

Az amerikai nagykövet azzal kapcso-
latban, hogy a pápai bázisrepülôtéren 
megtekintette a Thunder Cloud 2015 
közös kiképzést, emlékeztetett: az 
elmúlt évben több jelentôs gyakorlatra 
került sor az Atlantic Resolve mûvelet 
keretében, amelyrôl még a NATO wa-
lesi csúcstalálkozóján döntöttek.

Folytatják ezeket a gyakorlatokat, 
hogy fejlesszék az együttmûködést a 
NATO-szövetségesekkel, és csak az 
ôsszel több más gyakorlatot is rendez-
tek –-- idézte fel.

Kiemelte: Magyarorszg kiváló NATO 
-szövetséges, a magyar katonai szak-
mai színvonalat, lelkesedést és tehet-
séget elismerés övezi, ezért Magyaror-
szág büszke lehet fegyveres erôire. 
Ami a NATO-hozzájárulást illeti, Ma-
gyarország Walesben kötelezettséget 
vállalt, hogy GDP-arányos védelmi 
költségvetését növeli, és fontos, hogy 
minden ország vállaljon hasonló köte-
lezettséget –-- vélekedett.

A Thunder Cloud 2015 közös kiképzé-
sen Magyarországról csaknem három-
százan vesznek részt, az Egyesült Ál-
lamokból pedig 350 katona van ott A-
10-es típusú repülôgépekkel, és kö-
zülük 94-en állomásoznak Pápán.
Rendészeti és biztonsági együtt-

mûködés
Colleen Bell arra is kitért, hogy az 

Egyesült Államok és Magyarország 
között érett a viszony, egyúttal össze-
tett és dinamikusan változó. Vannak 
erôs oldalai és olyan területek is, ahol 
tovább kell dolgozni. Így látja, a biz-
tonsági együttmûködés kiváló és fej-
lôdik, hiszen a biztonsági környezet is 
folyamatosan változik, és a két or-
szágnak szövetségesekként együtt 
kell mûködniük, alkalmazkodva min-
den változáshoz.

A diplomata elmondta: a két ország 
rendészeti együttmûködése is kiváló. 
Úgy vélte, a magyarok rendkívül biz-
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tonságos környezetet tudnak nyújtani 
állampolgáraiknak, Magyarországon 
a fegyverrel elkövetett erôszakos cse-
lekmények száma nagyon alacsony, 
ami valban dicséretet érdemel. Colle-
en Bell közölte: folytatják a rendészeti 
és a biztonsági együttmûködést.

Emellett –-- mint a nagykövet el-
mondta –-- Washington továbbra is 
kifejezi esetleges aggályait. Ugyan-
akkor a magyar kormány tagjai is ki-
fejezik aggályaikat neki –- tette hozzá. 
Hangsúlyozta a diplomáciai párbeszéd 
hasznosságát, és kijelentette: sok 
eredménye van az együttmûködésnek, 
amely elsôsorban a diplomáciai pár-
beszédbôl, valamint a magánjellegû 
kapcsolatokból származik.

Amerikai mosoly
„Az Egyesült Államok megérti, hogy 

Magyarországnak szuverén nemzet-
ként joga van megvédeni a saját ha-
tárait” –-- mondta a közszolgálati té-
vében Colleen Bell budapesti amerikai 
nagykövet. Ez egy igen kedves mon-
dat. Olyasmi hangzású, mintha kijelen-
tenénk, hogy kék az ég és zöld a fû, és 
szállnak a galambok is. Mert ugye ez 
természetes. De ha az, akkor minek 
azt kimondani? Fôleg egy nagyhatalom 
diplomatájának.

A Kedves Olvasó, kérem, nézze el az 
álnaiv felvezetôt, mindössze annak ér-
zékeltetésére szolgált, hogy a politikai 
álláspont miként tud változni a körül-
mények hatására. No meg arra, hogy 
az elv és érték Washingtonban igen 
tág fogalmat jelent.A legutóbbi idôkig 
mi voltunk a rossz fiúk Amerika sze-
mében. Rasszisták, demagógok, ku-
ruckodó férjek, akik konyhában tart-
ják az asszonyt, amikor éppen nem 
annak bántalmazásával töltik el a ki-
sebbségek verése után fennmaradó 
szabadidôt. Igaz volt ez? Persze, hogy 
nem. Példának okáért maga Bell asz-
szony ismerte most el, hogy „a magya-
rok rendkívül biztonságos kôrnyezetet 
tudnak nyújtani állampolgáraiknak, 
Magyarországon a fegyverrel elköve-
tett erôszakos cselekmények száma 
nagyon alacsony, ami valóban dicsé-
retet érdemel”. Az Egyesült Államok-
ban ez speciel nem egészen van így. 
De ez legyen az ô problémájuk, a mi 
krdésünk: mire fel ez a hirtelen han-
gulatváltás?

Egy bizonyos Winston Churchill 
mondta, hogy az amerikaiak mindig 
megtalálják a legjobb megoldást egy 
problémára, miután kipróbálták az 
összes többit. Most meglehet arra jöt-
tek rá, hogy amit a világ számos pont-
ján demokráciaterjesztés néven csi-
náltak, az nagyon nem volt mûkö-
dôképes ötlet, már amennyiben nem a 
nemzetközi terrorizmus felvirágoz-
tatása volt a cél.

Meglehet, Európa meggyengült a 
migránsáradattól, de az hosszú távon 
az Egyesült Államoknak sem jó, ha az 
Iszlám Állam és barátai a fejlett Nyu-
gaton építik ki pozícióikat. Elôbb vagy 
utóbb ugyanis az óceán sem lesz aka-
dály, szeptember 11. pedig egyszer is 
sok volt. A november 13-i párizsi rém-
álom váltotta-e ki ezt a felismerést? 
Talán. „Je suis Paris.” Mondjuk két 
héttel korábban kimaradt egy „Je suis 
Russia”, de hát a mérce kettôssége 
nem újdonság, egy londoni késelés 
egyetlen halál nélkül is motiválóbb 
Washingtonban, mint kétszázhuszon-
négy orosz ember tragédiája. Na de 
vissza a témához. Egész Európa kezdi 
átvenni a magyar receptet, ilyen vagy 
olyan határzárat épít. Ezt már tudo-
másul kell venni. Orbán Viktort nem 
lehet többé parvenüként kezelni. Van 
persze az amerikai hangulatváltásnak 
egy másik oka is. Orbán, a Fidesz hihe-
tetlenül erôs. A „demokratikus ellen-

zék” impotens, képtelen a hatalomvál-
tásra. Washington pedig erôs embe-
rekkel szeret tárgyalni, hamburgerben 
és palacsintában is a méreteset tiszte-
lik, miért lenne ez más a nemzetközi 
kapcsolatokban? Ez bizony jó nagy po-
fon a hazai liberálisoknak, a szocialis-
táknak. Eddig azt hitték, hogy az idôk 
végezetéig privatizálhatják az ameri-
kai–magyar viszonyt. S ez, ha hatalom-
szerzéssel nem is mindig társul, azért 
egy kimondottan tisztes megélhetést 
biztosít. Helyén értsük: nem az átlag 
magyarok szerinti tisztes megélhetést, 
más a mérce. Ez pedig nagyon tud fáj-
ni, talán még a hatalom távoliságánál 
is jobban. Ezt nem tudja ellensúlyozni 
néhány alapítvány igazgatósági segé-
lye vagy egy könyv amerikai kiadása. 
Ráadásul utóbbit meg is kell írni, az 
ilyesmi elég melós elfoglaltság. Mie-
lôtt azért örömtüzeket gyújtanánk, 
érdemes felidézni Colleen Bell egy 
másik gondolatát is: „Washington 
továbbra is kifejezi esetleges aggá-
lyait” Budapest irányában. Ma ehhez 
hozzáteszi, hogy mindezt mi is megte-
hetjük. Ma hozzáteszi. 

S holnap?
Máté T. Gyula 

(Magyar Hírlap)

Politikailag korrektség
Mark Twain írása és a „violate” 

kifejezés után megvan a politikailag 
korrektség újabb áldozata egy kanadai 
egyetemi kampuszon: ezúttal a jógát 
sikerült megtalálni.

Egy ingyenes jógaórát tiltottak be az 
Ottawai Egyetemen, miután úgy vél-
ték, hogy csupán egy nem nyugati 
gyakorlat elfogadhatatlan kisajátítását 
jelentik a leckék –-- számolt be róla az 

Independent. Jennifer Scharf 2008 
óta tartott ingyenes heti tanfolyamot a 
kanadai egyetemen, és állítása szerint 
sokkolta a váratlan üzenet óráinak 
letiltásáról.

A jóga tiltásáról az ottawai diákszö-
vetség döntött, ami az egyetem egy 
független diákszervezete. Az Ottawa 
Sun szerint mindezt azzal magyaráz-
ták, hogy a jóga több vitát is kiváltott 
az utóbbi idôkben annak kapcsán, 
ahogy azt gyakorolják és amilyen 
kultúrából az származik. „Ezek közül 
több kultúra is megélte az elnyomást, 
kulturális genocídiumot és a diaszpóra-
létet, erre pedig figyelemre kell len-
nünk, ahogy arra is, miként nyilvánu-
lunk meg a jóga gyakorlása közben.”

Scharf ezek után javasolta, hogy a 
tanfolyamot kereszteljék át „tudatos 
nyújtás”-ra („mindful stretching”), de 
visszautasították. „Védve egy ember 
érzéseit, tönkretettük az élményt so-
kak, mások számára” –-- vélte. Elmon-
dása szerint az egyetemtôl magától 
még nem kapott választ, de bízik a tá-
mogatásában. „Ôrület, hogy valakik a 
jógának az ezen a módon történô ok-
tatását is offenzívnak találják. Ha 
megnézed, hogy történelmileg a jóga 
mennyire nem számított vitatottnak, 
inkább azon kellene csodálkozni, hogy 
nem például a kick-boxot találták of-
fenzívnak.” Idén egyébként orosz ha-
tóságok is betiltották a jógát, mondván, 
túl közeli kapcsolatban van bizonyos 
vallásos kultusszal.

Az Independent felidézte, hogy az 
elôzô hónapban Erika Christakist és 
férjét szólították fel lemondásra a 
Yale Silliman College-ébôl, ahol éltek 
és laktak, miután a nô egy e-mailben 
azt javasolta, hogy diákjai próbálják 
ne megtámadva érezni magukat a kul-

turálisan kevésbé érzékeny Hallowe-
en-jelmezek miatt.

Az amerikai egyetemen dívó politika-
ilag korrektségrôl, melynek keretében 
terjedtek el a trigger warningok és a 
mikroagressziótól való félelem is. 
(Elôbbi jegyében egy kellemetlen em-
lék miatt nem kerülnének kapcsolatba 
a diákok bizonyos mûvekkel vagy 
nézetekkel, utóbbi bizonyos, támadó 
jellegûnek vélt megnyilvánulásokra 
vonatkozik.) Többek közt Mark Twain 
mûveivel sem kívánnak így meg-
ismerkedni egyes diákok, illetve olyan 
szavakat is mellôznének, mint a „vio-
late” („megsért”). Biztonságos tereket 
(„safe space”) is kívánnak kialakíttatni 
azért, hogy ott ne kelljen senkinek 
számára kellemetlen véleményekkel, 
megnyilvánulásokkal szembesülnie.

***
Nem adják le az imára buzdító hir-

detést a brit mozikban, mert félnek, 
hogy sértené egyesek érzékenységét.

A három legnagyobb brit mozihálózat, 
az Odeon, a Vue és a Cineworld sem 
adja le az Anglikán Egyház hirdetését, 
attól tartva, hogy sértené többek ér-
zékenységét –-- számolt be róla a The 
Guardian. 

A hirdetések leadása mellett kiállt az 
ateista Richard Dawkins is, kifejtve, 
hogy a vallási reklám semmivel sem 
offenzívebb, mint mondjuk egy szap-
panhirdetés. Mint a Guardiannek 
mondta, elôször úgy vélte, nem a sza-
bad szólás megsértésérôl van szó, 
hanem a mozihálózatok döntési sza-
badságáról, mégsem ért egyet azzal, 
hogy valamilyen érzékenység megsér-
tésérôl lenne szó. Szerinte ha valaki 
támadva érzi magát egy olyan triviális 
dologtól, amilyen az ima, akkor az az 
ember ki is érdemli a dolgot.



Idôrôl idôre felbukkan egy-egy hír az 

újságokban vagy a Tv- ben, hogy már 

megint találtak valahol  egy elvadult 

gyereket, akit vadállatok neveltek fel. 

Ilyen volt az u.n. Nullarbori Nimfa 

hire is, mely rekord idô alatt járta be 

szinte az egész világot.

Elôször tisztázzuk talán, hogy ki vagy 

mi is a nimfa. Az elnevezés az ógörög 

mitológiából származik, ahol a nimfák 

---  földöntúli, tündér-szerû nôalakok -

– a nôi szépség, a termékenység, a 

természet alkotó és tápláló erôinek 

megtestesítôi voltak.

Igen, de hogy került egy ilyen nimfa 

Ausztráliába, mégpedig annak is egyik 

legmostohább vidékére, a Nullarbor 

közepébe. Jó kérdés, mert az ilyesmi 

valóságos szenzáció lehet, fôleg az új-

ságírók és TV riporterek jóvoltából.Az 

egész história úgy kezdôdött, hogy az 

1970-es évek elején híre ment, hogy 

Eucla környékén többször is láttak 

egy félmeztelen, szôke leányzót a ken-

gurucsapatokkal száguldozni. Még 

fényképet is sikerült róla készíteni, ha 

nem is nagyon jót, de azért lehetett 

látni, hogy a lány azért itt-ott kengu-

rubôrökkel is takargatta magát és 

meglehetôsen  otthonosan mozgott a 

kenguruk között. Félt az emberektôl, s 

amint meglátott egyet, szélsebesen 

elszökdécselt, akárcsak egy kenguru. 

Meg is született a szenzációs sztori, 

hamisítatlan kenguru leány él erszé-

nyes társaival a Nullarborban! A hír 

bejárta a világot és hamarosan az 

újságírók seregei érkeztek Euclába --

– melynek normális idôkben mind-

össze 8 lakosa volt csak. A hírbôl le-

genda született, a kenguru lány törté-

nete szépen színezôdött, de aztán egy-

szerre csak beütött a bomba és kide-
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Dr. Hangay György:

Mese vagy valóság?
A Kenguru Leány és társai

rült, hogy az egészet csak a helybéli 

kenguruvadászok  rendezték meg, 

hogy a világ tudomást vegyen róluk. 

Meg hát egy kis haszon is származzon 

az odasereglô szenzáció- vadászokból. 

Hát mondhatjuk, hogy ez sikerült is. 

De hát minden csoda csak három na-

pig csoda –-- elôbb-utóbb kiderült a 

turpisság. Kiderült az is, hogy a szôke 

kenguru- nimfa egy 17 éves, Jenice 
Beeby nevezetû amatôr fotómodel 

volt, de „szükség esetén” az egyik 

kenguruvadász felsége is besegített 

ha nagyon muszály volt. Hát így került 

a nimfa Ausztráliába --– sôt mi több, 

nem is egy, hanem kettô. Minden eset-

re  természetrajzilag is érdekes eset: 

így lett a nimfából egy világhírû ka-

csa.

Na jó, hát akkor ez csak egy szélhá-

mosság volt. Ám nem akármilyen, 

mert a világsajtó is jó darabig fog-

lalkozott vele. De léteztek igazi vad-
gyerekek is azért valahol?

Elképzelhetô, mert a történelem so-

rán sok helyen találtak olyan gyere-

keket, akik tényleg teljesen vadak 

voltak –-- s ez alatt az értendô, hogy a 

szabad természetben éltek, akárcsak a 

vadállatok és nem egyrôl azt vélték, 

hogy állatok is nevelték ôket.A legel-

sôk talán az ókori Róma alapítói 

Romulusz és Rémusz lehettek talán, 

akiket farkas szoptatott –-- de velük 

most ne foglalkozzunk, mert ôk a le-

gendák világába valók. Mi most in-

kább az igazi hús-vér vadgyerekeket 

nézzük, mert volt azokból is éppen 

elég. És hát gondolom, mondanom 

sem kell, hogy mi magyarok is büsz-

kélkedhetünk egy párral!

Mert voltak bizony magyar vadgye-

rekek, s nem csak lány, hanem fiú is. 

Az elsô ilyen lányról Ráth-Vég István 

ír a „Tarka históriák” címû könyvében.. 

A XVIII. század hetvenes éveibôl szár-

mazó feljegyzések szerint medvevadá-

szok bukkantak rá, a Hont megyei Bát 

község mellett, egy barlangban. Mint 

ahogy ez a vadleányokhoz illô, ez is 

meztelen volt, de jó kövér és erôs --– 

akárcsak egy medve. Meglelôi csak 

nagynehezen tudták lefogni, amikor 

foglyul ejtették.Túl sokat emlegetik a 

medvét ezzel a lánnyal kapcsolatban, 

meg hát hogy kövér is, meg erôs is 

volt. Mindez arra utal, hogy feltéte-
lezhetôen talán anyamedve nevelte? 
Minden esetre a feljegyzések nem 

szolgáltatnak hihetô bizonyítékkel. 

Jókai is tudhatott az esetrôl, mert az 

Erdô leánya címû novellájában a 

hôsnô figurája nagyon emlékeztet a 

medvebarlangban talált lányra. Így ír 

róla: „Valami elveszett gyermek lehet, 
kit a medvék megtaláltak, s ahelyett 
hogy megették volna, fölnevelték. Ha 
szoptatós vad talál meg kisgyermeket, 
rendesen nem szokta bántani, hanem 
hazaviszi kölykei közé, s magáénak 
fogadja.” Elképzelhetô, hogy igaz... 

Érdemes megjegyezni, hogy a novella 

1856- ban jelent meg, s Rudyard Kip-
ling a leghíresebb vadgyerek, Maugli 

kitalálója akkor még meg sem szüle-

tett. Tehát nyugodtan mondhatjuk, 

hogy mi magyarok ezen a téren is elôl 

járók voltunk!

Magyar viszonylatban a leghíresebb 

vadgyerek viszont fiú volt. Nem más-

ra gondolok most, mint a Hanyistókra. 

Ôt elôbb találták meg mint a medve-

leányt, s róla pontosabb feljegyzések 

is maradtak. 1749-ben a kapuvári ha-

lászok a hansági Király-tó egyik mo-

csaras részén fogták ezt a 8-10 év 

körüli fiút. Feltehetôen egy elveszett, 

de a vízi világban valahogy életben 

maradt árva gyerek volt. Beszélni 

nem tudott és a bôre kéregszerûen 

megvastagodott, testét szôr borította 

és ujjai között mintha úszóhártya 

feszült volna. Állítólag olyan jól úszott, 

hogy a vízalatt meg tudta fogni a ha-

lakat. Befogása után megkeresztelték, 

errôl anyakönyvi bejegyzés is tanús-

kodik, s akkor kapta az István nevet, 

mely aztán Istókká alakult a késôbbiek 

folyamán. Az Eszterházyak kastélyába 

vitték, ahol meglehetôsen cudar bá-

násmódban részesült, mert a kor 

szellemében a leghatásosabb nevelési 

eszköz a verés volt. Semmire sem tud-

ták megtanítani, csak legfeljebb víz-

hordásra meg pecsenyeforgatásra. A 

szerencsétlen gyerek többször is meg-

szökött és ilyenkor kutyákat uszítottak 

utána, úgy hozták vissza. Két évi szen-

vedés után sikerült végképpen visz-

szaszöknie a mocsárba. Csak évek 

múltán látták a halászok, de azonnal a 

víz alá bukott és aztán örökre eltûnt.
Sokan állítják, hogy Hanyistók törté-

nete valós, tényleg létezett egy ilyen 
„kétéltû” fiú. Ki tudja? A korabeli 

feljegyzések és az anyakönyvi be-

jegyzés szerint igaz. Minden esetre 

nehéz elképzelni, hogy egy meztelen 

gyerek évekig tudott a mocsárban él-

ni, hiszen a telek során a vizek be-

fagytak az akár -20 fokot is túlhaladó 

hidegekben. Nem tehetünk mást, mint 

hogy az olvasóra bízzuk megint csak, 

hogy elhiszi, vagy nem hiszi! 

Hangay György és Kiss Kata, 
az SBS Magyar Rádióban el-
hangzott elôadása alapján.

A madame Royale-ként ismert, titokzatos, állandóan fátylat viselô 
türingiai grófnô egészen biztosan nem lehetett azonos a nagy francia 
forradalomban kivégzett XVI. Lajos és Marie Antoinette gyermekével.

A titokzatos hildburghauseni grófnô 2012-ben kihantolt maradványain elvég-
zett DNS-tesztek, illetve más --– többek között antropológiai és genealógiai --– 
vizsgálatok frissen ismertetett eredményei végre pontot tettek a környék lakóit 
és a történészeket 150 éve foglalkoztató rejtélyre.

Legalábbis részben. Azt ugyanis továbbra is homály fedi, hogy valójában ki 
volt az állandóan fátylat viselô Madame Royale-ként ismert nô, akit védelmezôje 
elszántan óvott a falu lakosságától. A grófnô, akit Németországban a homály 
grófnôjeként (Dunkelgräfin) emlegetnek, soha még egy orvost vagy egy papot 
sem hívatott magához. Mindössze annyit tudtak róla, hogy hivatalosan Sofia 
Bottának hívták –-- ezt azonban senki sem hitte el. A titokzatos nô 1837-ben halt 
meg, és a védelmezô férfi a halálát megelôzô napon minden dokumentumot 
elégetett. Mintegy 30 évet élt hildburghauseni oltalomban. Soha nem akarta, 
hogy azonosítsák, ezért is tûrhette el a róla szóló pletykákat.

Makacsul tartotta magát az a mendemonda, mely szerint a grófnô valójában 
Marie Antoinette és XVI. Lajos egyetlen életben maradt gyermeke, akinek 
helyét a nyilvánosság elôtt egy féltestvére vette át –--Marie Thérese ugyanis 
az évekig tartó fogság, valamint szülei kivégzése és testvérei halála miatt ideg-
gyenge volt.
Nem egyezik a DNS
A vizsgálat során a rejtély megoldásán dolgozó tudósok Madame Royale földi 

maradványait Mária Terézia –-- osztrák császárnô, magyar királynô, valamint 
Marie Antoinette anyja –-- nôági leszármazottainak a DNS-ével vetették össze, 
egyezést azonban nem találtak. Szintén nem mutatkozott egyezés a Marie 
Thérese fivérének, XVII. Lajosnak egy párizsi templomban ôrzött szívébôl 
vett mintákkal sem.

„Egyértelmûen kijelenthetjük, hogy a grófnô nem volt azonos a hercegnôvel” 
–-- mondta Walter Parson, a vizsgálatot végzô tudósok egyike. Az eredmények 
szerint a halott koponyájának formája sem olyan volt, mint amilyenre a Marie 
Thérese-t gyerekként ábrázoló képek alapján számítani lehetett volna.
A nagyvilág által ismert Marie Thérese (Mária Terézia Sarolta) 1851-

ben hunyt el Alsó-Ausztriában.

Nem lehetett Marie Thérese 
a titokzatos grófnô

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl:
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltetô eszmévé finomul...”
(Arany János)
Pénzes János, ki ne ismerné ezt a 

nevet a régi emigráns magyarok kö-
rében!?

Akinek munkássága fáradhatatlan 
volt haláláig. Pénzes János volt m. kir. 
honvéd ludovikás hadnagy (1924-
2013), ha még élne, most volna 91 
éves.

Ki ne ismerné Pénzes Jánost? Az 
írót, a költôt, a színészt, a televízió és 
rádió mûsorszerkesztôjét, a Honvéd 
Színház szerzôdéses színészét. A 
korai évtizedekben megjelent „Szere-
tem e napsütötte földet” címû köny-
vét, mely új hazánk történelmét 
Ausztráliát ismerteti dióhéjban. Amit 
az SBS Rádió magyar adásában 
elôadott, az érdemesnél--érdekesebb 
fejezeteit. Megjelent Dezséry Ethnic 
Publications és a Magyar Élet közös 
gondozásában 1984-ben.

A másik legismertebb könyve, az 
„Emlékek útját járva” (1942-1944) 
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Pénzes János 
posztumusz kitüntetése
1990-ben jelent meg ezer példányban. 
A könyv a m. kir. Honvéd Ludovika 
Akadémia 1944. augusztus 20-án had-
naggyá avatott évfolyamáról szól. A 
csaknem 50. év távlatából a világ 
négy sarkából és az Óhazából még élô 
ludovikások történetét foglalja magá-
ba.

Pénzes János áldozatos magyarság 
szolgálatáért, a honvédelem ügyében 
végzett kiemelkedô tevékenységéért 
a „Kitüntetô cím”, „Arany Foko-
zatát” érdemelte ki. A második hazai 
elismerést Pénzes Jánosnak humanus 

munkásságáért. „A Magyar Kultúra 
Lovagja” kitüntetést adómányozták.

A harmadik elismerést az „56-os 
Szabadságkereszt” kitüntetést a For-
radalom és Szabadságharc 50. évfor-
dulója alkalmából kapta. De mindeze-
ket megelôzôen az Árpád Akadémia 
irodalmi munkásságáért „Arany 
Éremmel” tüntette ki.

Most pedig a HOHE elnökétôl az 
egyesület alapításának 25. évfordu-
lóján  „Jubileumi Díszérmet” ka-
pott.

Kivonat Síposné Dr. Kecskeméthy 

Könyvszemle
Kósa Géza A. Kálvinista 
magyarok Ausztráliában 

A magyar nyelvû 
gyülekezetek elsô 60 éve: 

1950 – 2010
 (Calvinist Hungarians in Australia. The first 60 years of 

Hungarian speaking congregations: 1950-2010), Academia Press 
Co. Melbourne, ISBN 9780957770744, (papirkötésben) 
Kósa Géza dr. 1957 óta él Ausztráliában és ez alkalommal angol nyelven ad 

tanúságtételt az ausztráliai magyar református gyülekezetek kezdeti 60 évérôl. 
Kósa Géza amellett, hogy felsôfokú oktatási intézményekben vezetô állásokat 
töltött be, élénken részt vett a melbournei magyar református gyülekezetek 
életében is. 1986 óta a wantirnai magyar református gyülekezet alapító gond-
noka, lelkészhiány esetén a gyülekezet tényleges vezetôje. 

A könyv bevezetôje a magyarság vázlatos történelmi összefoglalója, amivel az 
író országunk területi sértetlenségéért, nemzeti függetlenségünkért vívott 
évszázados küzdelmekre, a magyar menekültek hátterére kívánja felhívni a 
figyelmet. A könyv végig kiséri nem csupán a magyar református gyülekezetek 
életét, de feltárja az idegen közegben élô magyarság által elért közösségi 
eredményeket, valamint rámutat a néha leküzdhetetlennek tûnô nemzeti 
elsorvadás elkerülésére tett közösségi erôfeszítésekre. 

Kósa Géza könyve hiánypótló történelmi tanulmánynak is tekinthetô. 
Eltekintve Fejôs Zoltán 1991-ben írt A tengeren túli magyar egyházak címû 
rövid tanulmányától, az ausztráliai magyar református gyülekezetek életérôl 
mindeddig nem készült ilyen r szletes történelmi összefoglalás. Dr. Kósa Géza  
könyve rendkívûl értékes történelmi, demográfiai és szociológiai forrás-
nak számít, nemcsak a magyarság, de az egyetemes néprajzkutató szá-
mára is. Sôt, véleményem szerint nem csupán a néprajzkutató részére lehet 
hasznos és élvezetes Kósa Géza könyve. A sorok mögött láthatatlanúl meg-
húzódik az író önzetlenséggel fûtött magyarságtudata, amelyet szoros kötelékké 
fon a keresztény érzésvilág. Ez a kettôs erô ellenálhatatlanul ragadja magával 
az olvasót függetlenûl nemzeti, generációsbeli vagy felekezeti hovatartozás tól.

A könyvet online lehet megrendelni, egyénileg vagy egy könyvkereskedô által 
(pl. az Amazon cégtôl). Az ára Ausztráliában $19.99.

Dr Kapantzián Artúr

Gondolataimból motorzúgás riaszt 
fel. Képzeletem visszaröpít azokba az 
idôkbe, mikor a hármashatárhegyi 
dombokon elôször emelkedem fel a 
szelek szárnyán álmaim világába: a 
levegôbe.

Életem legszebb percei mindig azok 
voltak, mikor a repülésrôl beszélhet-
tem, vagy arról álmodozhattam. Visz-
szagondolok arra az idôre, mikor még 
csak álmodoztam arról, hogy én is 
beleülhetnék egy gép pilótaülésébe és 
eszembe jut, hogyan vált valóra az 
álom és hogyan lettem repülô.

* * *
Még kis gyermek voltam, mikor 

Nyíregyházán repülônap volt. Egy 
szép kis piros gép szállt le a repü-
lôtéren, a hangárok elôtt. Ezt a gépet 
az olaszok ajándékozták a magyar 
nemzetnek, a lezuhant Justice for 
Hungáry helyett, melyen annakidején 
Endresz György és Magyar Sán-
dor átrepülték az Atlanti óceánt. 
Édesapám beleültetett a gépbe és én 
boldog voltam a rengeteg mûszer kö-
zött.

Ettôl a perctôl a repülés lett az ál-
mom. Minden vágyam az volt, hogy 
végre kormánybotot érezhessek a 
kezemben. Mikor 15 éves lettem, be-
adtam kérvényemet a cserkészrepü-
lôkhöz. Nemsokára választ kaptam és 
behívtak orvosi vizsgálatra.

Mikor beléptem az orvosi rendelôbe, 
a százados úr mosolyogva szólt hoz-
zám: „Te is repülô akarsz lenni, 
fiam!” Keményen hangzott a felelet: 
„Igenis ––– százados úr!”

Elsô volt a szemvizsgálat. Távol-fek-
vô falitábláról kellett egyre kisebbedô 
betûket és számokat leolvasni. Azután 
egy könyvet vett elô a százados úr. 
Minden oldalon más és más szám 
bújt meg alig észrevehetôen min-
denféle színfoltok között. Az orvos 
csak forgatta a lapokat, én meg olvas-
tam a furcsa számokat: 25, 18, 72, 63, 
42... Végül egy különös szerkezethez 
vezettek. Az egyik végén három fa-
pálcika állott, melyek közül a középsô 
rögzítve volt, a két szélsôt pedig az 
innensô végén lévô két kerék segít-
ségével elôre-hátra lehetett mozgatni. 
Az innensô végén kellett belenézni a 
szerkezetbe és a feladat az volt, hogy 
a három pálcikát egy vonalba állít-
sam. Forgattam a kerekeket, igaz-
gattam a pálcikákat, de sehogysem 
akartak egy vonalba kerülni. Végül 
az orvos megnyugtatott, hogy nemis 
állhatnak egyvonalban... Erre nagyon 
megkönnyebültem.

Most mindenféle vizsgálat követ-
kezett, különbözô mûszerekkel. Végül 

Klára, HOHE elnöksé-
gi tag beszámolójából: 
„A Honvéd Hagyo-
mányôrzô Egyesület 
2015. szeptember 25-én 
ünnepelte alapítása és 
mûködése 25. évfordu-
lóját. Ezen a nemes 
napon visszatekintet-
tünk a múltba, mérle-
get vontunk és megkö-
szöntük mindazoknak, 
akik az elmúlt negyed-
század során a honvéd 
hagyományok ôrzésé-
ben kiemelkedô tevé-
kenységet folytattak.” 
A rendezvény méltó 
színhelye a Stefánia pa-
lota volt. Honvédelmi-
minisztériumi kitünte-
tések, elísmerések, va-
lamint HOHE Jubile-
umi Emlékérem átadá-
sára került sor.

Az ünnepség a zászló fogadás és az 
elnökség bevonulása után a Himnusz 
eléneklésével vette kezdetét. Prof. 
Dr. habil Szakály Sándor a HOHE 
elnöke mondta el köszöntôjét. Visz-
szatekintett az elmúlt 25. évre. A 
HOHE betöltötte történelmi szerepét, 
a m. kir. tisztek katonai rehabilitációja 
érdekében végzett tevékenysége si-
keres volt. Megköszönte a jelenlegi 
elnökség munkáját. Vargha Tamás 
a HM parlamenti államtitkára Kéri 
Kálmán vezérezredes szavait idézte: 
„Meg kell tanulnunk ismét magyar-
nak lenni. Alig van magyar öntuda-
tunk, pedig büszkék lehetünk arra, 
hogy magyarok vagyunk. Ezer éve itt 
élünk, sok-sok pusztulást, katasztrófát 
megélt ez a nép, de mindenkor újat 
tudott teremteni”.

A HOHE elnökétôl 10 fô emlékpa-
kettet és 103 fô HOHE jubileumi 
Díszérmet kapott, Síposné Prof, Dr. 
Kecskeméthy Klára ezredes asszony, 
a HOHE elnökségi tagja bemutatta a 
jeles évfordulóra készített jubileumi 
könyvét. A 25. éves  megemlékezés a 
hazaszeret és a kötelességtudás je-
gyében zajlott. Kecskeméthy Klára 
ezredes asszony könyvének címe, 
HOHE 1990-2015. „Negyedszázad a 
honvéd hagyományôrzésért”.

Köszönet a több hónapon át írott 
munkáért Neki és Munkatársainak.

Az ünnepség a MH Légierô Zenekar 
színvonalas mûsorával és díszebéddel 
ért véget. Az ünnepi tortát a száz 
éves v. Koós Ottó m. kir. százados 
reh. alezredes és Kecskeméthy ezre-
des kardlappal szeletelte fel.

v. Szmolnik Lajos  

Repülô lettem

a százados úr gumicsövet dugott a 
számba, azzal, hogy fújjak bele annyi 
levegôt, amennyit bírok. A falon lévô 
vékony üvegcsôben vörös folyadék 
mutatta lassan emelkedve a levegô 
nyomását.

A vizsgálat után kis könyvecskét 
kaptam, melyben komoly betûk áll-
tak: „Alkalmas”. Amikor kiléptem a 
kapun, a magasban egy repülôgép 
szállt el. Felnéztem rá és máris benne 
éreztem magam... 

Másnap reggel verôfényes napsu-
gárban, ragyogó arccal álltam a hár-
mashatárhegyi cserkészrepülôk han-
gárja elôtt. Már repülôruhában vol-
tam és boldog örömmel néztem az 
enyhe szélben körözô bajtársaimat. 
Elôször elméleti oktatást kaptam, ké-
sôbb sor került az elsô siklásokra. Az 
elsô repülések izgalmait gyakran fû-
szerezték a hibákért kapott büntetés-
bukfencek. De ezek hozzátartoztak a 
repülôélethez! Egyszer durva le-
szállásnál eltörtem a csûrôlapot, ezért 
büntetésül egy napi repülési tilalom 
járt. Már-már azt hittem, hogy nem 
nekem találták ki a repülést, de a sok 
nehézség után végre én is megta-
nultam a kormányok helyes kezelé-
sét.

Késôbb már hosszabb siklások, ug-
rások és magasabb repülések követ-
keztek. Oktatóm bízott bennem és 
elérkezettnek látta az idôt hosszabb 
repülésre.

Vezényszó hangzik: „Szmolnik nö-
vendék! --- gépbe!”

Az egyik bajtársam becsatolja a he-
vedereket, az oktatóm megadja az 
irányt, egy répaföld sarkát. A fiúk a 
gumikötél két végén már készen áll-
nak. Oktatóm kiáltását hallom: „Ki-
húzni..., futni..., el!” Érzem, hogy 
arcom ég a boldogságtól. A gumikötél 
megfeszül és én s a gép levegôbe 
emelkedünk. Könnyedén suhanok a 
szelek szárnyán és néhány perc múl-
va simán leszállok a kijelölt helyen.

A hevedereket gyorsan kioldom és 
büszkén integetek vissza a starthely 
felé. A fiúk már messzirôl gratu-
lálnak, hogy szépen sikerült. Boldog 
vagyok, hogy elértem célomat...

* * * 
Nagyon boldog voltam akkor, hogy 

vágyaim valóra váltak.
Ott érzem magam ismét a hár-

mashatárhegyi lankákon és képze-
letben újra és újra átélem elsô 
repülésem szépségeit, izgalmait, 
azt a percet, mikor ---- repülô 
lettem!

v. Szmolnik Lajos



A történettudomány többségi állás-
pontja szerint III. András 1301. 
január 14-én bekövetkezett hirtelen 
halálával halt ki az Árpád-ház férfiága. 
Azok a vélekedések, amely szerint 
nem András, hanem elôdje, IV. (Kun) 
László tekinthetô az utolsó valódi 
Árpád-házból származó magyar ki-
rálynak, egészen a 13. századig nyúl-
nak vissza.

Bársonyfüggöny mögött szôtt 
királyi pletykák

A korabeli udvari pletykák szerint az 
1365-ben született, és a nagy múltú 
velencei Morosini családban felnevel-
kedett késôbbi magyar uralkodó, And-
rás herceg, nem az Árpád-házi kirá-
lyok vérvonalából származott. A 
történelmi mendemondák az Arany-
bullát kiadó lovagkirály, II. András 
(uralkodott 1177 és 1235 között) életé-
nek utolsó hónapjaiba gyökereznek 
vissza.

A Szentföldre keresztes hadjáratot is 
vezetô király harmadik felesége, Estei 
Beatrix, a személyét körüllengô ellen-
séges hangulat elôl nem sokkal azelôtt, 
hogy férje 1235. szeptember 21-én 
örökre lehunyta volna szemét, Itáliába 
menekült.

Fiát, István herceget Itáliába tartó 
útját megszakítva, német földön szülte 
meg.

Az udvari pletykák tudni vélték, hogy 
a csecsemô hercegnek nem is az idôs 
uralkodó, hanem a királynéval tiltott 
viszonyt folytató fôúr, Apodfia Dénes 
az apja, ezért István nem pedig az 
Árpádok vérébôl származó királyi 
sarj, hanem csak egy fattyú.
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jellemezték a magyarországi viszo-
nyokat. A központosító törekvésekkel 
ellenséges fôúri csoportok többször 
próbáltak ellenkirályt állítani László 
hatalmának megdöntésére. Amikor 
IV. László király öccse 1278-ban el-
hunyt, a László-ellenes csoportok fi-
gyelme a Velencében élô András her-
ceg felé fordult. Andrást kétszer is 
Magyarországra hozták.

Elsô alkalommal pártfogói, a Kôsze-

téve személyes ellentéteiket, és el-
nyomva az András származásával 
kapcsolatos kételyeket --- egységesen 
kiálltak a herceg magyar királlyá ko-
ronázása mellett. Igaz, hogy valameny-
nyien más és más célból kezdtek 

hirtelen András királlyá választásáért 
lelkesedni.

Komoly ellenszélben kezdte 
meg uralkodását

A koronázásnak már csak egyetlen 
akadály állt az útjában, András bécsi 
fogsága. A herceg kiszabadítását Lo-
domér esztergomi érsek szervezte 
meg; két szerzetese, álruhába öltöz-
tetve szöktette meg a kiszemelt királyt 
Albert fogságából. 

Andrást –-- ôsi szokás szerint --– Szé-
kesfehérváron kenték fel és koronáz-
ták magyar királlyá, 1290. július 23-án. 
Ô volt az elsô uralkodó, akinek esküt 
kellett tennie a fôurak által megfogal-
mazott hitlevélre.

Trónra lépésének idején anarchikus 
állapotok jellemezték az országot; a 
központi hatalom erôsen meggyengült, 
és az ország különbözô területei felett 
az egymással is csatározó tartomány-
urak, oligarchák uralma jelentette a 
valódi hatalmat. András a klérus és a 
nemesség hathatós támogatásával az 
1290.szeptemberi óbudai országgyû-
léssel elfogadtatott 34 cikkelyes dek-
rétumával igyekezett helyreállítani a 
királyi hatalom tekintélyét, és vissza-
szorítani az oligarchák egészségtelenül 
nagyra nôtt befolyását.

III. András az 1291-es gyulafehérvári 
gyûlésen támogatói bázisát kiegészí-
tette az erdélyi szász vezetô réteggel, 
akiknek a nemesekéhez hasonló 
jogállást biztosított.

Az András által bevezetett reformok 
kezdetben jól is mûködtek; a király 
jelentôs támogatásban részesítette a 
kereskedelmet, és a városokat. Az 
ígéretes konszolidáció azonban 1292-
tôl megtört, a külpolitikai helyzet 
miatt. III. András viszonylag stabillá 
tett belpolitikai helyzete sem eredmé-
nyezte hatalmának külföldi elismeré-
sét.
András ellen szinte egyszerre lép-

tek fel mindazok, akiknek az állt az 
érdekében, hogy IV. László halálá-
val kihaltnak nyilvánítsák az Ár-
pád-házat.

IV. Miklós pápa egyenesen magának 
vindikálta a magyar trón betöltetésé-
nek jogát, mondván, hogy Szent István 
egykor Rómától kért koronát, így a 
mindenkori magyar király a Szentszék 
hbérese.

A nápolyi Anjouk leányági öröklés 
címén követelték maguknak a koronát, 
de Habsburg Rudolf német-római 
császár is saját hûbérbirtokaként 
tekintett a Magyar Királyságra, 
amelynek trónját fia, Albert részére 
akarta megszerezni.

Azonban Rudolf 1291. július 15-i ha-
lála miatt kitört viszály András mal-
mára hajtotta a vizet:

Albert szövetséget kötött a magyar 
királlyal. Az 1291. augusztus 26-án 
megkötött hainburgi békeszerzôdés-
ben Albert elismerte András jogát a 
magyar trónra.

Anjou ármány és az esztergomi 
érsek pálfordulása

Anjou Mária már 1292-ben --– a 
magyar korona vérségi öröklési jogá-
ra hivatkozva --- fiának Martell Károly 
salernói hercegnek „adományozta” 
Magyarországot, aki fel is vette a „ma-
gyar király” címet. Az egyelôre még 
távoli királysága sem akadályozta 
meg abban, hogy az András ellen ás-
kálódó magyar fôuraknak hbérbirtoko-
kat osztogasson Nápolyból, András 
hatalmának meggyengítése végett.

A 13. század végére ismét megerô-
södött az oligarchák, elsôsorban a 
Kôszegiek és Csák Máté hatalma. 
András átmenetileg meggyengült 
helyzetén viszont sokat javított, hogy 
az 1297-ben Alberttel megkötött kato-
nai szövetség alapján az 1298. július 2-i 
göllheimi csatában a magyar király 
segítségével.
Albert gyôzedelmeskedett Nassaui 

Adolffal szemben, amely megnyi-
totta számára német-római császár-
sághoz vezetô utat.

András számára viszont komoly csa-
pást jelentett, hogy egyik legfôbb pat-
rónusa, Lodomér esztergomi érsek 
1298 januárjában elhunyt. Az ôt követô 
Bicskei Gergely érsek viszont nyíltan 
a pápa és az Anjouk oldalára állt And-
rással szemben.

Azt, hogy III. András igen tehetséges 
uralkodó volt, többek között az is bizo-
nyítja, hogy az 1298. augusztus 5-i pes-
ti országos gylésen elfogadott második 
törvénykönyve alapján sikerült sta-
bilizálnia a központi hatalmat. Ennek 
eredményeként 1299 elején elôször 
Kôszegi Miklós, majd 1300-ban az 
ország legfôbb oligarchája, Csák Máté 
is hûséget esküdött a királynak.
1301. január 14-én azonban And-

rás hirtelen elhunyt, így mûvét már 
nem tudta beteljesíteni.

A kortársak azt rebesgették, hogy 
megmérgezték a királyt, de a történet-
tudomány valószínûbbnek tartja, hogy 
egy gyors lefolyású betegség áldoza-
tául esett. III. Andrást a budai Mária 
Magdolna-templomban temették el.
Halálával végleg megszakadt az 

Árpád-ház férfi ága.
(Egyesek szerint ez már IV: László 

halálával megtörtént.) Egyetlen leá-
nya, Erzsébet hercegnô --– aki mind-
össze nyolc éves volt apja halálakor --- 
1338. május 6-án hunyt el, és mivel 
zárdában élte le életét, vele az Árpád-
ház nôi ága is kihalt.

E.T. (Origo)

715 éve halt ki fiúágon 
a nagy múltú Árpád-ház

IV. (Kun) László és Rudolf a drünkruti csata után. 
László nehéz örökséget hagyott III. Andrásra

II. András, a lovagkirály, 
19. századi litográfián

István herceg --- III. András apja --– 
így Velencében növekedett fel. András 
1265-ben született Velencében, a her-
ceg Morosini Tomasiával megkötött 
házasságából.

Fiatal éveit –-- apjához hasonlóan –- 
az „Adria királynôjének” is emlegetett 
gazdag kereskedôvárosban töltötte.

Az ifjú herceget úgy nevelték, mint a 
magyar korona várományosát, valójá-
ban azonban nem a származásának, 
hanem a magyarországi politikai ese-
ményeknek köszönhette királlyá vá-
lasztását.

Királygyilkosság nyitott utat a 
trónhoz

IV. (Kun) László uralkodása alatt 
(1272 – 1290), anarchikus belharcok 

III. András Magyarországra 
érkezik, a Képes krónika 

miniatúráján

giek hívták Magyarországra,1278-ban. 
Abban az évben, augusztus 26-án 
azonban a dürnkruti csatában, IV. 
László Rudolf német királyt támo-
gatva, szövetségesével együtt fényes 
gyôzelmet aratott II. Ottokár cseh 
királyon. 

A gyôzelem és a német szövetség 
jelentôsen megerôsített László hatal-
mát, így Andrásnak el kellett hagynia 
az országot. Hosszabb szünet után, 
1290 nyarán tért vissza Magyarország-
ra ismét csak a nagyhatalmú Kôsze-
giek meghívására.

András herceg második útja azonban 
nem ígérkezett túl sikeresnek; egy 
bihari várúr, bizonyos Hahóti Arnold 
ugyanis elfogta, és a magyar trón 
megszerzésével szintúgy kacérkodó 
Habsburg Albert osztrák hercegnek 
adta át.
Albert Andrást Bécsbe vitette, 

ahol a herceget házi ôrizetben tar-
tották.

Amikor azonban 1290. július 10-én 
Kôrösszeg váránál kun elôkelôségek 
meggyilkolták IV. Lászlót, hirtelen 
megüresedett a magyar trón.

László halálhírére a fôurak –- félre-

III. András, 19. századi 
litográfián

Buda látképe Schedel 1493-ban kiadott világkrónikájában



 2016. január 28.                                                MAGYAR ÉLET                                                          13. oldal  

SPORT

Olykor érezte
 a nagy név nyomását

Nagy név, nehéz név, de ifjú Albert 
Flórián úgy érzi, nem volt miért szé-
gyenkeznie az édesapjának a fia miatt. 
Ô sem szerette a feltûnést, a nyilvá-
nosságot, s irtózik attól, hogy a nevével 
próbáljon bármit érdemtelenül elérni. 
A kis Flóri 1967 decemberében, majd-
nem egy idôben született a magyar 
Aranylabdával, s belôle is válogatott 
futballista lett. A pályafutása után sem 
szakadt el a Ferencvárostól, ma is a 
Népligetben dolgozik, az Albert Fló-
rián Alapítvány fômunkatársa.

–-- Mikor érezte elôször hátrányát az 
Albert névnek?

–-- Amikor ifiválogatott lettem, az 
U15-ös csapatban. Nagyon jól játszot-
tam, nyertünk, talán még gólt is rúg-
tam, és a meccs után az öltözôben 
szórakoztunk, hülyéskedtünk egymás-
sal, talán nagyképûnek tûnhettünk, de 
fiatalok voltunk, még gyerekek. Mire 
megszólalt az edzô, jó lenne, ha vissza-
vennék, mert apámnak a cipôjét sem 
vihetném. Ez inkább csak bántott, a 
második már rosszulesett. Az 1987 
augusztusában történt, amikor felvit-
tek a nagy Fradiba, és a szezon elôtti 
bemutatkozó sajtótájékoztatón meg-
kérdezték a fatert, nem fél-e, hogy 
megégetem az Albert nevet. Jókora 
rosszindulatot éreztem, de apu kivágta 
magát. Egyébként is próbált úgy ne-
velni, felkészítsen erre is, mert a nagy 
névnek olykor vannak árnyoldalai is.

–-- És mik voltak az elônyei?
–-- Ôszintén mondom, hogy nem érez-

tem semmivel többnek magam, mint 
az osztálytársaim. Épp úgy nôttem fel, 
mint ôk. Fiatalon Hobo- meg Piramis-
koncertekre jártam, én is rocker vol-
tam, és úgy is öltözködtem, amibôl 
bajom is lett egyszer. Az egyik kettôs 
rangadó után igazoltattak a rendôrök, 
majd falhoz állítottak, mondván, biz-
tosan loptam az igazolványt, mert egy 
ilyen hippit nem hívhatnak Albert Fló-
riánnak. Nehéz volt elhitetni velük az 
igazságot. Imádtam a muzsikát, ha 
nem futballista lettem volna, akkor 
valószínûleg zenész.

–-- Az édesanyja, Bársony Irén 
színésznô volt. A színpad nem vonzot-
ta?

–-- Akárcsak apu, én sem szerettem a 
szereplést. Ezt biztosan tôle örököltem. 
Amennyire csak lehetett, kerültük, 
hogy a média középpontjában legyünk. 
Úgy vagyok vele, akkor írjanak rólam, 
ha valami nagy dolgot csináltam, ami-
vel kiérdemeltem, hogy érdekes le-
gyek. Talán ezért is nehezen értem 
meg a nulla teljesítményû celebek 
szereplési vágyát. Annyira kerültem a 
feltûnést, hogy fiatalon nem is a Flóri-
ként, hanem Feriként mutatkoztam be 
a lányoknak a diszkóban. Nem hazud-
tam, ez a harmadik nevem: Ferenc.

–-- Feri a Ferencvárosból.
–-- Persze volt, aki tudta, ki vagyok, 

de nem kérkedtem vele, ahogy már 
gyerekként sem.

„úri csökevénynek”, így legfeljebb 
megtûrtnek, mintsem támogatottnak 
számított. A rendszerváltásnak s a 
már nem csak bizonyos irányokba 
nyitott határoknak köszönhetôen aztán 
egyre többen éreztek rá amatôr, tö-
megsportos idényjelleggel a sízés ízé-
re, manapság telente mintegy félmillió 
magyar csatol lécet a lábára több-
kevesebb idôre. Kezdetben a közeli és 
olcsó szlovákiai lejtôk vitték a prímet, 
amelyek azóta sem kerültek távolabb, 
viszont elvesztették árelônyük nagy 
részét a sokkal magasabb színvonalú 
osztrák lehetôségekkel szemben. 
Ausztria több mint 250 síterepe szip-
pantja be a legtöbb honfitársat évente, 
de Szlovéniában, Olasz- és Francia-
országban szintén gyakran hallható 
magyar szó. A globális felmelegedés 
elmélete az európai pályákon a gya-
korlatba ment át: egyre rövidebb az 
idény, s egyre magasabbra kell menni 
hóbiztos területekre; ez persze a sport-
ág elitjére is vonatkozik: a friss világ-
kupaidényben is több futamot kellett 
lefújni vagy áthelyezni a hóhiány mi-
att.

A felsorolt nehézségek ellenére a ma-
gyar sísport az aranykorát éli, fôképp 
egy csíkszeredai születésû székely 
leányzónak köszönhetôen. Az addigi 
legjobb eredményeként junior-vb-ha-
todik Miklós Editet 2011 elején sike-
rült honosítani, s kevesen sejtették, 
hogy az akkor hivatalosan románból 
magyarrá lett sportoló az azóta eltelt 
szûk öt év alatt megreformálja a teljes 
magyar alpesi sízést. A 2014-es szocsi 
téli olimpia hetedik helye, világkupa-
versenyes dobogó, vk-döntôs szerep-
lés, vb-13. hely --– mind-mind sport-
történelmi eredmény hazai szinten.Ka 
szó Klárát, a Magyar Síszövetség 
ügyvezetô elnökét arról kérdeztük, 
Miklós Edit feltûnése milyen álta-
lános hatással van itthon a sportágra 
verseny- és szabadidôsportos szinten. 
„Nem a semmibôl jött a honosítása, 
hiszen korábbról ismertük a nevelô-
edzôjét, aki magyar szövetségi kapi-
tányként is dolgozott. Edit már a 2010-
es vancouveri téli olimpia elôtt 
megkeresett minket, de ott még ro-
mán színekben versenyzett, s bukott 
nagyot. Mentôhelikopter hozta le a 
pályáról, csak sántikálni tudott, de 
amikor találkoztunk, azt mondta, ilyen 
ez a sport, benne van a pakliban az 
esés. Ekkor tapasztaltam elôször, hogy 
már csak ilyen, mindig elôre néz. 
Hozzátette, ha nem tud átjönni hoz-
zánk, akkor abbahagyja, ezek után 
komoly sportdiplomáciai tevékenység-
gel, világkupapontok elveszítését vál-
lalva honosítottuk. S most megy fel 
Edit és a magyar sí csillaga is.”

A sportvezetô elmondta, hogy ugyan 
nem kerültek be a 16 kiemelt sportág 
közé, de Miklós Edit eredményeinek 
köszönhetôen a fejlesztési keretbôl 
azért komolyabb, állami forrású ösz-
szegekhez jutnak, nem beszélve a 
szponzori támogatásokról. Ez ugyan 
kevés minden feladat elvégzéséhez, 
de a semminél jóval több. A kiváló 
versenyzô másik „haszna” az, hogy a 
nagyközönség elôtt is látható sikereket 
hoz, felrakva úgymond a síelést a köz-
vélemény sporttérképére. Ennek a 
hatása az utánpótlásban is tapasztal-
ható: „Eddig is akadtak fiatal tehetsé-
geink, de általában a továbbtanulást 
választották a karrier nehézségei he-
lyett. A síben ugyanis a nemzetközi 
szintû felkészüléshez el kell hagyni az 
országot, s keményen a zsebbe kell 
nyúlni. Analóg a tenisszel, hogy nálunk 
is szükség van jelentôs szülôi-családi 

segítségre. A mai gyerekek viszont 
nem adják fel, hiszen látják maguk 
elôtt Edit példáját, adott elôttük a min-
ta. Ennek hatására többen kiköltöztek 
Ausztriába, s ott pallérozódnak. A szö-
vetségnek az a feladata, hogy bizto-
sítsa nekik a szakembergárdát, amely-
nek egy része külföldi, hiszen egyelôre 
még nincs elegendô magasan kvali-
fikált edzônk. Összességében azt 
mondhatom, Miklós Edit hitet adott, és 
pénzt hozott, hosszabb távon pedig 
kinôhetnek hozzá hasonló szintû ver-
senyzôk, akik már megfelelô körül-
mények között készülhetnek, s meg-
szerzik a befutáshoz szükséges 
pszichés többletet.”
Kaszó Klára a „piramis aljáról”, 

vagyis a sportágat választó tömegekrôl 
szólva elmondta, Miklós Edit 2014-es 
szocsi olimpiai hetedik helye óta 
szemmel látható a fejlôdés, a mûanyag 
pályás síoktatásokon megnôtt a gye-
rekek száma, s közülük egyre többen 
ragadnak meg a klubokban. „Legjobb 
serdülôink sorban nyerik az osztrák 
tartományi versenyeket, ennek hatá-
sára már megtiltották nekik az ottani 
országos bajnoki indulást, csak verse-
nyen kívül csúszhatnak, hogy ne ver-
jék meg a helyieket… A korosztályos 
válogatotthoz elhivatott fiatal edzô, 
Stark Márton került.” Hozzátette, a 
többi szakágban is érezhetô a fejlôdés, 
februárban Lillehammerben, az ifjú-
sági téli olimpiai játékokon öt szakág 
nyolc magyar versenyzôje képviseli 
majd a piros-fehér-zöld színeket.

Az ügyvezetô elnök így összegezte 
tapasztalatait: „Sokan kérdezik, hogy 
megéri-e évente mintegy nyolcvan-
millió forintot költeni Miklós Edit 
felkészülésére és versenyeztetésére. 
Azt mondom, az országimázs javítása 
szempontjából ez nem akkora tétel, 
amikor világkupa-dobogója után az 
osztrák, a francia, az olasz tévé vele 
van tele… Szerencsére az újságíró-
szakma is értékeli mindezt, nem vé-
letlenül választotta be Editet újra a 
három legjobb magyar nôi sportoló 
közé.”

Hazai pályákon
Magyarországon jelenleg 13 sípálya 

található, közülük az infrastrukturális 
fejlesztéseknek köszönhetôen Eplény-
ben és Mátraszentistvánon a nemzet-
közi szövetség (FIS) által hitelesített 
versenyeket is lehet(ne) rendezni a 
mûlesikló szakágban, utóbbi terepen 
februárban ez meg is történik a ma-
gyar szövetség szándékai szerint. Bár 
a két elôzô téllel ellentétben idén nincs 
különösebb hiány a hóban, a január 
közepi állás szerint az említett két 
centrum mellett csak Sátoraljaújhe-
lyen jártak a felvonók. Ami az aktuális 
árakat illeti: Eplényben 6700, Mátra-
szentistvánon 6000, Kékestetôn 5500, 
Nagy-Hideg-hegyen 5000, Visegrád-
Nagyvillámban 4900, Bánkúton 4500, 
Sátoraljaújhelyen 4100, Dobogókôn 
4000, Pécsett 2500 forintba kerül a 
napijegy.

Deák Zsigmond
(Magyar Idôk)

–-- Annyiban mégsem volt szokványos 
gyerekkora, hogy remek futballisták, 
sztárok között nôtt fel.

–-- Tény, mindenkit ismertem az Ül-
lôi úton. De ez egyben nagyon jó lecke 
is volt. Közelrôl láthattam, mennyi 
meló kell ahhoz, hogy eljuthassak arra 
a szintre, mint amelyen Nyilasi Tibi, 
Ebedli Zoli és a többi klasszis áll.

–-- Természetes folyamat volt, hogy 
tizennyolc évesen már a nagy Fradiba 
került?

–-- Nem, cseppet sem. Miután kiöre-
gedtünk az ifibôl, vártuk, ki az a két-
három játékos, akit felvisznek a tarta-
lékok közé, ami az elsô csapat 
elôszobája volt. Izgultam, kiválaszta-
nak-e. És az is motoszkált bennem, ha 
folytathatom, akkor csak apám miatt 
tartanak-e meg.

–-- Izgult a bemutatkozásnál?
–-- Érdekes módon inkább a szerzôdé-

sem aláírásakor. Életem egyik legfon-
tosabb eseménye volt az, persze min-
denki ismert az Üllôi úton. 
Várakozással fogadtak a szurkolók is, 
vajon milyen lesz a kis Flóri, hogy fog 
megfelelni. Debrecenben 1988-ban 
játszottam elôször, ráadásul sérülések 
miatt Rákosi Gyula kezdôként tett be 
a nagycsapatban. Elôzô este nem is 
aludtam, akkora volt bennem a drukk. 
De nem ment rosszul a játék, ám 
sérülés miatt le kellett cserélni.

–-- Az édesapja hogyan értékelte a 
bemutatkozást?

–-- Nem volt ott. Idegenbe sosem járt, 
csak rádión hallgatta a közvetítést. Az 
édesanyám azt mondta, sokkal jobban 
izgult, mint amikor ô játszott. Gyerek-
koromban mindig megnézte a meccse-
imet, és hazafelé, az autóban úgy het-
ven százalékban a hibáimat elemezte. 
Azért, hogy erôsítsen, lelkileg. Akkor 
nagyon bántott, és nem értettem. Ma 
már tudom, jót akart, segíteni a fejlô-
désemet.

–-- És a felnôttek között mit taná-
csolt?

–-- Akkor már semmit sem. Pontosab-
ban csak annyit mondott, hogy élvez-
zem, amit csinálok, a játék szeretetérôl 
szóljon a meccs és az edzés, ne a mun-
káról. És így is volt.

–-- Gondolom, pályafutása legszebb 
pillanata a kilencvenötös Bajnokok 
Ligája-szereplés volt.

–--- Az is nagy dolog volt, de én még-
sem azt, hanem a kilencvenkettes baj-
noki gyôzelmet mondanám. Akkor le-
került rólam egy nagy teher. 
Elfogadtak, onnantól már nem apám-
hoz hasonlítgattak, akkor váltam igazi 
futballistává.

–-- Már nem volt császárfióka?
–-- Hívtak úgy, meg császármorzsának 

is, de nem bántott. Az ilyen név inkább 
felemelô.

–-- A Fradival mindent elért, majd 
jött a külföldi pályafutása. Nagy vára-
kozással fogadták ezzel a névvel?

–-- Izraelben nem különösebben, csu-
pán egy évet voltam a Maccabi Petah-
Tikvánál.

–-- Majd hazajött a Fradiba, amelyet 
akkor Varga Zoltán edzett. Árulja el, 
tényleg akkora ellentét volt az édes-
apja és Varga között?

–-- Persze én is kíváncsi voltam erre. 
Megkérdeztem aput, de azt mondta, 
generálták az egészet. De csak keveset 
dolgoztunk együtt, megint külföldre 
igazoltam. A franciáknál jól kezdtem, 
dicsért a sajtó, de aztán megsérültem. 

Sajnos mire felépültem, adócsalás mi-
att letartóztatták a Red Star tulajdo-
nosát, Jean-Claude Brast, jöhettem 
haza.

–-- Csak a Fradi jöhetett szóba?
–-- Az NB I.-ben igen, pedig sok 

csapat hívott. Aztán alacsonyabb osz-
tályban játszottam máshol is. Amúgy a 
párizsi kitérônek köszönhetôen kezd-
tem el az edzôsködéssel foglalkozni. 
Sokkoló volt, mennyire le vagyunk 
maradva az edzésmódszerekben. Tel-
jesen más, tudatosan felépített gya-
korlások voltak kint, például alig volt 
szárazfutás. Többet költöttem kinn 
izomlazítókra meg fürdôsókra, mint 
kajára. Akkor eldöntöttem, megpróbá-
lom ezt a fajta filozófiát és edzésmód-
szert Magyarországon követni.

–-- Lenne egyszer a Fradi edzôje?
–-- Jó kezekben van most a csapat. 

Amúgy meg nem egy szanatórium az 
Üllôi úti kispad. Óriási stressz, és le-
het, belebetegednék, ha nem jönnének 
az eredmények.

–-- Akkor csak más csapat marad, 
ami azért furcsán hangzik.

–-- Az elsô osztályban csak úgy vállal-
nék munkát, ha az FTC elleni mecs-
cseken nem ülnék le a kispadra.

–--- Ezt a kérést nem biztos, hogy 
tolerálnák bárhol is.

–-- Akkor marad az alacsonyabb 
osztály. Amúgy jól elvagyok most a 
bôrömben, csapat nélkül.

–-- Mibôl él?
–-- Utánpótlásjátékos-megfigyelô va-

gyok a Fradinál, valamint az Albert 
Flórián Alapítvány fômunkatársa, 
amelyen keresztül kiállításokat is 
szervezünk édesapám ereklyéibôl.

–-- Az Aranylabdát hol ôrzik?
–-- A Népligetben, a klub páncélszek-

rényében tartjuk. Ha elvisszük egy 
kiállításra, akkor fegyveres ôr kíséri. 
Ha meghalok, a fiaimé lesz.

–-- Ôk is futballisták lesznek?
–-- Patrick tizenkilenc éves, s már 

nem focizik, a saját életét kezdi el élni, 
de még velünk lakik. A kisebbik, Axel 
tizenegy, s imád futballozni, természe-
tesen a Fradiban. Ô még fiatal, nem 
lehet tudni, mire viszi.

Kiss B. László 
(Magyar Hírlap)

Pénz, hit, hó
Magyarországot ismert földrajzi le-

hetôségei miatt túlzás lenne télisport-
paradicsomnak titulálni, ehhez képest 
a népesség mintegy öt százaléka hódol 
amatôr, szabadidôs szinten a síelés 
örömeinek. A versenysportban Mik-
lós Edit feltûnése és eredményessége 
hatalmas pozitív változásokat hozott, 
ami az utánpótlásban is meglátszik, a 
hazai pályák pedig folyamatosan fej-
lôdnek, Eplény és Mátraszentistván 
már nemzetközileg hitelesített verse-
nyekre is alkalmas.

Amikor a XIX. század végén a sísport 
megjelent Magyarországon, s bô egy 
évszázada, 1913-ban megalakult nem-
zeti szövetségünk, még bôven voltak 
hegyeink-völgyeink, ahol ez a téli moz-
gásforma (annak is fôképp az alpesi 
válfaja) teret kaphatott. Aztán a tör-
ténelem viharai, közelebbrôl a trianoni 
békediktátum hatására a határok a 
magas bérceken belülre húzódtak, így 
megfelelô terepviszonyok híján a ha-
zai síelés kénytelen-kelletlen a sportág 
törpéi közé pozicionálta magát. Ráa-
dásul néhány évtizede még amolyan 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A Csallóköz, 2. A 
kilyukadt gumikerekek helyszíni vul-
kanizálására használják ezt a gumila-
pocskát, 3. Imádkozó sáska néven, 4. 
Róma egyik --- Vaticano nevû --- 
dombjáról, amelyre épült, 5. Stock-
holmban, 6. Stuart Máriáról, 7. A pilis 
szó eredeti jelentése: kopasz, kopár, 8. 
Vörös folyó, 9. 3. részbôl: fejbôl, 
torból és potrohból, 10. Baribál.

E heti kérdéseink:
1.Ki a szerzôja a Mozart és Salieri 

címû operának?
2. Melyik keresztnevünk becézései: 

Kolos, Mica, Mika, Niki?
3. Melyik földtörténeti kort jelöli a 

mezoikum szó?
4. Melyik ismert sörmárka névadója 

a bécsi Szent István-templom?
5. Ki a zeneszerzôje A koldusdiák c. 

operettnek?
6. Mi a fôvárosa a Csendes-óceánban 

fekvô Marshall-szigeteknek ?
7. Kik voltak a bogumilok?
8. Micsoda a fermán?
9. Melyik ország váltópénze a möngö?
10. Melyik országban található az 

Orly repülôtér?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Iskolai dolgozatokból
--- Egyiptom ôslakói a múmiák.

* * *
--- Mit tartalmazott a jobbágyren-

delet? 
A jobbágyokat robotokra kell cse-

rélni.
* * *

--- Ki volt Hammurabi? 
Egy 2 méteres kôszobor.

* * *
--- A mórok fedezték fel a mór 

stílust…
--- Leginkább a spanyoloknál terjedt 

el, akik kiirtották a mórokat. A stílus 
maradhatott.

* * *
--- IV. Béla idején járásokra oszlott az 

ország, a legismertebb járás a tatár-
járás volt.

* * *
--- Spanyolország legnagyobb hegyei 

a Piramisok.
* * *

--- Ádám evett a tiltott fa gyümöl-
csébôl, ezért büntetésül feleségül 
kellett vennie Évát.

* * *
--- A farkas felfalta Piroskát, de 

belebetegedett, mert Piroska romlott 
volt.

* * *
--- István királyt a pápa felkente a 

trónra.
* * *

--- A harangvirág a bimbambuszok 
családjába tartozik.

* * *
--- Többféle kerek számot ismerünk, 

de a legkerekebb szám a nulla.
* * *

--- Az emberiség nem gyôz hálát adni 
Edisonnak, akinek lángelméjébôl ki-

pattant a villamos, amely szikrájával 
hajtja a kocsit és benne az utast.

* * *
--- A modern lakásokban távfûtésû 

gladiátorokkal fûtenek.
* * *

--- A görög regék szerint minden 
hajóst elbûvölt a szirének szirénázása.

* * *
--- Az volt a szép, amikor az éhenhalt 

sereg kitakarodott az országból.
* * *

--- II. József, a vaskalapos király, 
Mária és Terézia fia volt.

* * *
--- A görög ábécé kezdete, alfa, béta, 

céda.
* * *

--- Zrínyit a bécsi kamara által 
felbérelt vadkan ölte meg.

* * *
--- Az ôserdô olyan terület, ahová 

emberi kéz még nem tette be a lábát.
* * *

--- A hajó jéghegynek ütközött és 
elsüllyedt a Duna közepén. Innen 
gyalog folytatták útjukat.

***
Egy téli estén, mínusz 20 fokban és 

szélviharban zárás elôtt öt perccel 
betántorog egy ember a pékségbe. Vé-
kony kabátjában fogvacogva mondja:

 --- Kérek két zsömlét.
 --- Kettôt? --- kérdez vissza az eladó.
 --- Igen, egyet nekem, egyet a 

Jolinak.
 --- Rendben. Joli a felesége?
 --- Mit gondol, ki más lehet? Talán 

anyám küldött ki ilyen idôben?
* * *

SPORT ÉS JÁTÉKKi találta ki a nyelvi játékot?
A játék a szavakkal nem új keletû. A 

magyar nyelvben leginkább a barokk 

kor kedvelte a szójáték divatját, és e 

korban némely író minden alkalmat 

megragadott, hogy játszhassék a sza-

vakkal. A 18. században, 1746-ban Pa-
dányi Bíró Márton veszprémi püs-

pök egy halotti búcsúztatójának, me-

lyet Esterházy Imre esztergomi 

érsek fölött tartott, ezt a címet adta: 

„Esther, az az a mennyei sugallásoknak 

Tárháza, úgy mint e Tárházi méltó-

ságos és nagyságos Galántai született 

gróf, római birodalmi fejedelem, Est-

hergomi érsek, Magyarországnak prí-

mása... Esterházy Imre, kit... sírba 

sírva, méltóságos Padányi Bíró Már-
ton elkísért...”

Mai ízlésünk berzenkedik effajta 

búcsúbeszédtôl, de a barokk korban ez 

tetszett. A barokk szójáték divatjára 

talán a legjellemzôbb példát Gyar-
mathy Sámuel grammatikus jegyezte 

föl 1794-ben, Okoskodva tanító magyar 

nyelvmesterében a következôképpen: 

„Ez a mi jólelkû pap-halottunk Türben, 
vajki sokat tûre, Csekelakán csak alig 
lakhaték, végtére pedig Miriszlón dol-
ga mi rossz lôn, melyre titeket az isten 
segéljen, Ámen.”

A szójáték barokk divatjának elkésett 

termése a Magyar szójáték, azaz oly 

mondások, melyek hangokra nézve 

megegyeznek ugyan, de értelmekre 

egymástól különböznek címû munka, 

mely 1799-ben jelent meg. Ez csupa 

olyan versbôl áll, amelyekben nem va-

lami érzelemnek, gondolatnak, hangu-

latnak költôi kifejezése a fontos, ha-

nem a szójáték, amelyhez erôszakoltan 

alkalmazkodik a gondolat.

Íme, a példák:

Ôk csak magok isznak, mást nem is 
kínálnak, 

Kik nem oda valók, mind odakinn 
állnak...

Elég legyen mostan, de nem mondok 
egyebet, 

Hanem ôrizetre tartsatok egy ebet...

Elégedjünk meg csak kevés fôtt 
borsóval, 

Lészen ahhoz retek, csutora, bor - 
sóval...

De a Balatonba, mikor nagy a 
hullám, 

Vajmi sok ember vész, szinte ugyan 
hull ám...

Ugyanennek a barokk divatnak ez 

emléke Édes Gergely Iramati és 

Danái címû versgyûjteménye is, 

amely túlnyomó részében játék a 

szavakkal, játék a versekkel.

Mióta ismerjük a francia kártyát? 
Mit jelent a kôr, pikk, treff és 

káró?
Ráth-Végh Istvánnál olvassuk, 

hogy a kártyajáték feltalálása Grin-
gonneur 15. századbeli francia festô 

nevéhez fûzôdik. Azt mondják, hogy ô 

eszelte ki a figurákat is, azzal a céllal, 

hogy elszórakoztassa VI. Károly 

francia királyt. Az elmebeteg király 

használatára kipattant találmány csu-

pán történelmi anekdota. Igaz, hogy 

VI. Károly szeretett kártyázni. Az is 

igaz, hogy a feljegyzések szerint Grin-

gonneurnek kifizettek három díszesen 

elkészített kártyacsomagért bizonyos 

összeget, de magát a kártyát már 

korábban ismerték Európában.

A Csing Ce-tung féle kínai lexikon 

szerint 3000 esztendôvel ezelôtt, 

Senn-Ho császár uralkodása idején 

eszeltek ki egy udvari hölgy szóra-

koztatására. Más adatok Indiát vagy 

Perzsiát jelölik meg születési helyéül. 

Mindenesetre tény, hogy keleti ere-

detû, jelképes játék; terjesztésében 

valószínûleg az arabok játszottak sze-

repet.

A színsor eredetén sok tudós törte 

már a fejét, de csak a találgatásokig 

jutottak el. A legtöbb valószínûsége 

annak az elméletnek van, amely sze-

rint a színek háborús értelmûek. A kôr 

--- vagyis a szív --- a bátorság jelképe 

volt, a harcos katonát jelentette. A 

pikk a régi lándzsa ásószerû végzô-

dését akarta ábrázolni, a káró pedig 

annak a súlyos dárdának négyszögletes 

vasvége volt, amelyet a lôpor feltalá-

lása elôtt hajítógépbôl zúdítottak az 

ellenségre. Franciául ezt a dárdát úgy 

is hívták: carreau. A treff, franciául 

trefle, vagyis lóhere, arra a takar-

mányra utalt, amely nélkül a lovasság 

nem tudott háborúskodni.

Hogyan került a magyar játékkár-
tyára Tell Vilmos alakja?

Amit mi magyar kártyának nevezünk, 

az nem magyar és nem is helvét, 

hanem német kártya. A valódi svájci 

kártya a némettôl abban különbözik, 

hogy piros helyett rózsa, zöld helyett 

pedig címerpajzs szerepel színei kö-

zött.

Hát akkor hogyan is került a ma-
gyar kártyára Tell Vilmos, Reding 
Itell, Fürst Walter meg a többiek? 

Piatnik Ferdinánd, magyarosan 

Nándor és fiai révén. Az ô bécsi 

kártyagyáruk, amelyet 1823-ban ala-

pítottak, s amely késôbb Pesten, 

Gyôrött és Krakkóban is létesített 

kártyaüzemeket, alkalmazta Schiller 
drámájának alakjait a német kártya 

harminckét lapján. Szokás volt ekkor a 

történelembôl, irodalomból venni a 

kártya figuráit. A kisebb osztrák és 

magyar kártyametszôk nem voltak 

sokáig versenyképesek --- pedig utób-

biak a „magyar” kártyán a magyar 

történelembôl vett jeleneteket is sze-

repeltettek, sôt a 48-as szabadságharc 

vezéralakjait is. Gyôztek azonban --- 

Piatnik Nándor és fiai, velük együtt 

pedig Tell Vilmosék, akik akkor lettek 

igazán népszerûek honunkban, amikor 

más szabadsághôsök képmásának so-

kszorosítása nem engedélyeztetett. És 

a bús magyarok a Gotterhalte dalla-

mára énekelték: hetes, nyolcas, kilen-

ces, tízes, alsó, felsô, disznó, király...

Mit jelent a szubkontra és a 
hirskontra a kártyajátékban?

Az ulti-máriás ügyében megjegyzen-

dô, hogy ebben a francia eredetû kár-

tyajátékban nem Mária nevét emle-

getjük! Errôl szó sincs! Francia neve 

mariage (mariázs), vagyis házasság. 

Mint Kallós Ede írja, „e nevet azzal 
érdemelte ki, hogy az úgynevezett 
francia kártyának figurái egy királyi 
házaspárt jelképeznek. A magyar já-
tékosok a meg nem értett francia 
mariage-ban a Mária nevet keresték, 
vagy talán tréfásan belemagyarázták, 
így lett a mariage-ból máriás, amely 
névforma a 18. sz. óta nyomon követ-
hetô”.

A latin contra és recontra szavak 

jelentését hazánkban bizonyára kevés 

embernek kell magyarázni, mert min-

denki tudja, hogy az elsô kifejezés 

elharsogásával a játszó kártyás ellen-

fele a fizetséget megkettôzi, a máso-

dikkal a játszó megnégyszerezi. A re-

kontrára az ellenfél szubkontrával 

felelhet, erre pedig a játékos hirskont-

rával vághat vissza, ha a fizetséget 

megnyolcszorozni vagy tizenhatszo-

rozni kívánja. A szubkontra tulajdon-

képpen a supercontra rövidítése. A 

hirschcontra pedig szarvasellenzést 

jelent, mert Hirsch németül annyi, 

mint szarvas. És hogy miért éppen 
szarvasellenzés? A rekontrában rej-

tôzködô „Reh” elmélkedô fokozása ez, 

mert németül a Reh ôzet jelent. Tehát 

a hirskontra semmi egyéb, mint össze-

mesterkedett, ízetlen német szójáték.

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

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

www.hartartplus.com.au



00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Hogy volt?! (2015) 
Az R-Go sztori 
02:25 Egy asszony visz-
szanéz (1941) Magyar 
játékfilm  Rendezte: 
Radványi Géza. Sze-
replők: Csortos Gyula, 
Jávor Pál, Somlay Arthúr, 
Tasnády Fekete Mária. A 
színésznő Ágnes kará-
csony napján jelenti be 
férjének és kislányának, 
hogy sármos kollégájáért, 
Miklósért  elhagyja őket. 
A válás után a pár Fran-
ciaországba majd Holly-
woodba költözik. De kül-
földön csak Ágnesnek 
van sikere, ezért a pár 
hazaköltözik. Itthon Ág-
nest férje halálhíre és csi-
nos süldő lánya, Judit fo-
gadja, aki beleszeret mos-
tohaapjába…
04:05 Slágertévé  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró: Görgény-
fennsík I. - A székely 
tanyavilág zsindelyországa 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül  
07:40  Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve. 5/1. Ez a mi zenénk. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat. A Muzsikás együt-
tesnek hatalmas szerepe 
van az autentikus népzene 
és az e köré szerveződő 
táncházmozgalom meg-
szervezésében, kiépíté-
sében. A hetvenes évek 
egyik legnagyobb hatású 
kulturális mozgalmának 
jeles képviselői itthon és 
külföldön. Szinte páratlan, 
hogy egy együttes három 
és fél évtizeden át töret-
lenül megőrizze színvo-
nalát és népszerűségét. Ezt 
az elmúlt időt mutatja be 
az ötrészes film, amely 
egyszerre társadalom; 
kultúra- és zenetörténet.
08:35 Német nyelvű hírek    
08:45 Öt kontinens    
09:20 Rúzs és selyem    
09:45 Orosz nyelvű hírek    
10:00 Summa    
10:20 Református 
istentisztelet   
11:15 Angol nyelvű hírek    
11:40 Pisztácia (1996)  
Rendezte: Zsombolyai 
János
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens    
14:10 Rúzs és selyem    
14:45 Család-barát    
16:05 Roma Magazin    
16:35 Domovina   
17:10 Itthon vagy!   
17:35 Olasz - magyar 
örökség10/8.: Csoda 
Milanóban és Rómában - 
Szőnyi Zsuzsa és Triznya 
Mátyás 2015
18:05 Tisztelet a hősöknek 
- A budapesti 1. honvéd 
gyalogezred története 
19:00 Hogy volt?! (2013) 
Turay Idára emlékezünk 
20:00 Üdítő  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül  
23:30 Család-barát  
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00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:20 Pisztácia (1996)  
Rendezte: Zsombolyai 
János. Szereplők: Gálffi 
László (Jakab Laci), Gás-
pár Tibor (-), Gesztesi Ká-
roly (-), Hernádi Judit (An-
na), Kovács Mária (Bújdo-
sóné), Kováts Adél (Esz-
ter), Lengyel Ferenc (-), 
Mádi Szabó Gábor (Búj-
dosó), Rajhona Ádám (-) 
Bertha Bulcsú művében a 
pénz a főszereplő. Mivé 
teszi az emberi kapcsola-
tokat, barátságot, családot? 
Hogyan deformálódik a 
különböző felfogású em-
berek magatartása, ha a 
pénz hatalma megérinti 
őket?
03:45 Töredékek Magyar 
utazók, földrajzi felfede-
zők. Magyar ismeretter-
jesztő. Az utazás vágya, az 
ismeretlen felfedezése, birtok-
bavétele már ősidők óta 
foglalkoztatja az embe-reket. 
04:05 Üdítő.
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró Görgény-
fennsík II. - Uz Bence 
nyomában 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül   
07:45 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/2. 
08:35 Német nyelvű hírek   
08:50 Térkép    
09:25 Szerelmes földraj A 
természetben minden a 
helyén van - Szemadám 
György
09:50 Orosz nyelvű hírek   
10:05 Minden tudás   
10:25 Református 
magazin   
10:50 Református ifjúsági 
műsor   
11:00 Evangélikus ifjúsági 
műsor   
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 A Főnök (1972)  
Magyar tévéjáték  Rendezte: 
Mihályfi Imre. Szereplők: 
Alfonzó, Bánffy György, 
Bárdy György, Bulla Elma, 
Detre Annamária, Fekete Ti-
bor, Haumann Péter, Major 
Tamás, Márkus László, 
Pálos Zsuzsa, Pécsi Sándor, 
Tímár Béla
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Térkép   
13:50 Szerelmes földrajz  
A természetben minden a 
helyén van - Szemadám 
György
14:20 Család-barát    
15:45 Srpski Ekran    
16:20 Unser Bildschirm    
16:50 Magyar gazda    
17:15 Olasz - magyar 
örökség 10/9.: Maestro 
Peskó 2015
17:40 Útravaló   
18:00  A természetfilm 
magyar találmány. 
19:00 Hogy volt?!  
20:00 Csak színház és más 
semmi 6/4.: Jelmezes 
próba 2015
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Rejtélyes XX. 
század   
02:00 Gazdag szegények 
(1980)  Rendezte: Karin-
thy Márton
03:20 Töredékek (2001) A 
Biblia magyar fordítása. 
Magyar ismeretterjesztő. A 
magyarság történetének 
középkori nyelvi emlékei 
is tartalmaznak már bibliai 
jeleneteket, de a nemzeti 
nyelvű Szentírás megjele-
nésének igénye a reformá-
ció elterjedésével, a 15. szá-
zaddal veszi kezdetét. A 
század végén, 1590-ben 
készül el az első teljes for-
dítás Károli Gáspár veze-
tésével. E magyar nyelvű 
Bibliának a hatása felmér-
hetetlen a későbbi száza-
dokban.
03:45 Duna anzix (2011)  
Kőbe vésett bécsi törté-
nelem - 1. Rész. Magyar 
ismeretterjesztő  
04:05 Rocklexikon Fenyő 
Miklós 2007
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Sóvidéki-
dombság - Hegyre szúrt 
falvak között 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül   
07:40 Misszió - film a Ma-
gyar Rákellenes Ligáról  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:45 Hazajáró  
09:15 Magyar Krónika  
09:40 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Tessék!    
10:20 Új nemzedék 
10:45 Kereszt-Tények   
10:50 Így szól az Úr!    
11:00 Úton-útfélen  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Téli sport (1973)  
Magyar tévéfilm; Rendez-
te: Mihályfi Imre.Szerep-
lők: Bánffy György (sze-
replő), Bozóky István 
(szereplő), Dallos Szilvia 
(szereplő), Esztergályos 
Cecília (Olga), Kertész 
Péter (Egon), Szabó Ildikó 
(szereplő), Baracsi Ferenc, 
Hegyi Péter, Kéri Edit, Ko-
pácsi Erzsébet, Petényi Ilo-
na, Putnoki Gábor, Schu-
bert Éva, Simon Zsuzsa, 
Tóth Judit, Turán László, 
Tyll Attila. Hunyadi 
Sándor azonos című 
művéből készült tévéfilm
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:45 Hazajáró  
14:15 Magyar Krónika 
14:50 Család-barát    
16:10 Rondó    
16:40 Kvartett    
17:10 Család és otthon   
17:40 Tálentum Csukás 
István 
18:15 MMA - portré 
sorozat Melocco Miklós - 
„A haza minden előtt”
19:10 Hogy volt?!90 éve 
született Kabos László! 
20:10 Szenes IvánZenés 
filmsorozat  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Életművész Trill 
Zsolt 2013
02:25 Téli sport (1973)  
Magyar tévéfilm  
03:45 Töredékek Kávéhá-
zak, szalonok. Az első ká-
véház Pesten az 1740-es 
években nyílt meg. Az 
igazi virágkor a XIX. szá-
zad első felére tehető, a 
kávéházak ekkor lesznek 
az értelmiség találkozóhe-
lyei. A XIX. század első 
harmadában a rohamosan 
fejlődő Pesten sorba nyíl-
nak a főúri házaknál az iro-
dalmi szalonok, az irodal-
mi élet új központjai.
04:10 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Csíki-ha-
vasok - Búcsú Csíksom-
lyón 
05:50 Négy szellem 
06:45 Ridikül   
07:45 MMA - portré soro-
zat Melocco Miklós - „A 
haza minden előtt” 2015
08:35 Német nyelvű hírek    
08:50 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr. Csa-
pó György családja. Férj és 
feleség - mindkét történel-
mi család nehéz körülmé-
nyek között vészelte át az 
elmúlt század magyaroszá-
gi történelmét, találkozásuk 
talán ezért is lehetett sors-
szerű. 
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:35 Iskolapad    
09:55 Élő egyház    
10:20 Katolikus krónika   
10:45 Isten kezében  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Kreutzer szonáta 
(1987) Rendezte: Zsurzs 
Éva. Szereplők: Zukerman 
Pinchas, Almási Éva (Li-
za), Bán János, Báró Anna, 
Bars József, Daniel Baren-
boim, Darvas Magda,Győ-
ri Ilona, Horváth József, 
Kozák András (Pozdnisev), 
Kozák Dénes, Lelkes Ág-
nes, Lippai László, Lukács 
Sándor (Truhacsevszkij), 
Lukácsy Katalin, Mezey 
Lajos, Molnár Beatrix, Pá-
lok Anikó, Pálok Gábor, 
Pálok Mónika, Pásztor Er-
zsi, Pinchas Zuckerman, 
Sir Kati, Szabó Imre, Sza-
bó Ottó, Tándor Lajos
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!    
13:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr. 
Csapó György családja 
14:20 Család-barát   
15:45 P'amende    
16:20 Összhang A Kárpát-
medence zenéje, 2010  
16:50 Kosár    
17:15 Tálentum Plugor 
Sándor 
17:55 Jelenetek egy opera-
tőr életéből - Hildebrand 
István legendáriuma 2/2.:  
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
18:55 Hogy volt?! (2013) 
A rendező: Bánki Iván 
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Amire a világ táncolt 
Örökzöld dallamok - A 
harmincas évek 1980
02:35 Kreutzer szonáta 
(1987)  Magyar tévéjáték  
04:00 Slágertévé 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2012) 
Számvetés 2. - Pillanatké-
pek a Hazajáró tavaszi 
vándorútjáról 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:40 Mindenből egy van 
1. A nyugalom, 2.  A 
továbbképzés 2015
07:40 Öt kontinens   
08:15 Jelenetek egy opera-
tőr életéből - Hildebrand 
István legendáriuma 
(2015) 2/2.: Magyar doku-
mentumfilm-sorozat. So-
kaknak semmit nem mond 
az a név, hogy Hildebrand 
István. De néhány filmcím 
említése után, melyeknek 
ő volt az operatőre,  nyil-
vánvalóvá válik kiről van 
szó, hiszen nem múlik el 
egyetlen nemzeti ünnep 
sem, hogy ne ismételnék 
újra és újra a Kőszívű em-
ber fiait, vagy a Kárpáthy 
Zoltánt. 1980-ban forgatta 
utolsó filmjét a Psychét. 
09:10 Német nyelvű hírek  
09:20 Kosár    
09:45 Itthon vagy!    
10:10 Orosz nyelvű hírek   
10:20 Öt kontinens  
10:50 Angol nyelvű hírek   
11:20 NAGY NEVETTE-
TŐK - MÁLY GERŐ. 
Hazajáró lélek (Hazajáró 
lélek, 1940) Magyar film 
Rendezte: Zilahy Lajos. 
Szereplők: Páger Antal 
(Török Ágoston), Karády 
Katalin (Mária), Ércz Ist-
ván (Arany István), Csor-
tos Gyula (Mulatótulajdo-
nos), Mály Gerő (Török 
inasa), Vaszary Piri (Náni), 
Kiss Manyi (Mici), Som-
lay Arthúr (Talber elnök) 
Török Ágoston, a fiatal 
építészmérnök feleségül 
veszi Máriát, aki korábban 
egy lokálban volt énekes-
nő. Bár a szerelem rövid 
időre elfeledtette vele az 
asszony múltját, de később 
annál hevesebben támad 
fel a férjben a féltékenység. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Szembesítés - ada-
lékok egy pogrom termé-
szetrajzához (IX.- X.-XI.)  
3/1.: Ez meg volt szervez-
ve... Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
14:20 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Eötvös 
József (1813-1871) 
Magyar ismeretterjesztő  
14:40 Család-barát   
16:15 Novum   
16:45 Hogy volt?!  Az 
R-Go sztori 2015
17:45 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
18:40 Mindenből egy van 
12/5.: 1. A rég nem látott 
barát, 2. Tánczi a főnök 
2015
19:40 A Dal  (2016)   
22:00 Híradó 
22:35 Legenda - válogatás 
23:20 Család-barat 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:20 Gasztroangyal  
Komlóska. A Gasztroan-
gyal Komlóskára látogat, 
02:25 Hetvenes (2014)  
Magyar kisjátékfilm  
Rendezte: Dombrovszky 
Linda. Szereplők: Németh 
Kálmán (Józsi bácsi), Tóth 
Andrea (Éva), Megyeri 
Zoltán (Tamás), Quintus 
Konrád (Csaba), Kakasy 
Dóra (ápolónő), Szerémi 
Zoltán (Péter), Al Ghaoui 
Hesna (rendezőnő) Európa 
társadalma elöregszik, a 
nyugdíjrendszert képtele-
nek tovább fent tartani az 
államok. Így van  ez Ma-
gyarországon is, ahol a 
világon először, szigorú 
törvényt hoznak a problé-
ma orvoslására, mely Het-
venes néven kerül be a 
köztudatba. Lényege, hogy 
a hetven éven felülieket 
egy "álomgyárba" szállít-
ják, ahol rövid, ám luxus 
körülmények között eltölt-
ött idő után örök álomba 
merülnek, az intézet dol-
gozóinak közreműködé-
sével. Józsi bácsi most lesz 
hetven éves. Szerető lány 
hatalmas szülinapi össze-
jövetelt szervez az öreg 
tiszteletére, hogy aztán a 
buli után Józsi bácsi be-
száljon az "álomgyár" au-
tójába, és örökre elbúcsúz-
zon családjától és a falutól. 
De mi történik akkor, ha 
Józsi bácsi mégsem akar 
elaludni?
02:55 A Dal    
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró 
05:50 Gasztroangyal  
06:50 Szembesítés - ada-
lékok egy pogrom termé-
szetrajzához (IX.- X.-XI.)  
3/1.: IX. rész Ez meg volt 
szervezve... Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
07:50 Német nyelvű hírek    
07:55 Élő egyház    
08:25 Profit7    
08:45 Orosz nyelvű hírek    
08:55 Noé barátai    
09:30 Novum   
10:00 Térkép    
10:25 Angol nyelvű hírek    
10:45 A Dal 6/3.:  2016
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok   
13:50 Töredékek (2001) A 
városházák 
14:15 Család-barát    
15:50 Rúzs és selyem    
16:25 Önök kérték    
17:25 Öt kontinens    
17:55 Rejtélyes XX. század  
18:25  Szerelmes földrajz    
19:00 Gasztroangyal  
20:00 Budavári Palotakon-
cert (2015) 2/1. ÚJRA 
DALBA     ÉS  FÉNYÁR-
BA  BORUL  A BUDAI 
VÁR OROSZLÁNOS 
UDVARA EXKLUZÍV 
NYÁRI SZABADTÉRI 
KONCERTÉLMÉNY 
KÉT RÉSZBEN
21:00 HÍRADÓ   
21:25 Munkaügyek  
22:00  Bábel - Hesnával a 
világ  Az erőszak dilem-
mája 2015
22:55 Öt kontinens   
23:30 Család-barát    

00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Önök kérték    
02:25 A Főnök (1972)  
Magyar tévéjáték. 
03:40 Töredékek Törté-
nelmi kertek. 
04:05 Csak színház és más 
semmi  6/4.: 4. rész 2015
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek 
05:25 Hazajáró Sóvidék - 
A székely föld sója 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül   
07:45 Ösvény a Viharsa-
rokban (2013) Magyar 
dokumentumfilm. Itt a 
Viharsarokban, az Észak-
békési sárréti kistérségben 
élők többsége a TSZ meg-
szűnésével egyik napról a 
másikra veszítette el állását, 
ráadásul esély sem igen 
volt más munkára. Egyre 
többen az alkoholhoz me-
nekültek, agyonhajszolták 
magukat a feketemunká-
val, leszázalékolták őket, 
rokkantnyugdíjasok lettek. 
„Itt valahogy mindig úgy 
alakult, hogy nagyon sze-
gény emberek éltek, ez a 
helyzet a rendszerváltás 
után csak elmélyült. Hogy 
miért szegények itt az em-
berek? Mert nem tanulták 
meg az öngondoskodást.” 
08:35 Német nyelvű hírek   
08:50 Rejtélyes XX. 
század   
09:20 Nagyok   
09:45 Orosz nyelvű hírek  
10:00 Kék bolygó   
10:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:45 A sokszínű vallás   
11:00 A sokszínű vallás  
11:15 Kérdések a 
Bibliában    
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:45 Gazdag szegények 
(1980)  Rendezte: Karin-
thy Márton. Szereplők: 
Balázs Péter (Trafás Spi-
ridion), Csűrös Karola 
(Gagyuláné), Deák Sán-
dor (Kapor Ádám), Dó-
zsa Imre (Kranyec Fra-
nyó), Harsányi Gábor 
(Paraj János), Ivánka 
Csaba (Szüköl Makár), 
Komlós Juci (Kömény 
Zsuzsi), Vörös Eszter 
(Ritka Panna), Zsurzs 
Kati (Lizi)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Magyar gazda    
13:45 Rejtélyes XX. 
század   
14:15 Nagyok   
14:45 Család-barát    
16:05 Hrvatska Kronika   
16:40 Ecranul Nostru    
17:10 Kárpát expressz   
17:35 Olasz - magyar 
örökség 10/10.: Itália 
vonzásában - Csíkszentmi-
hályi Róbert szobrászmű-
vész 
18:05 Misszió - film a 
Magyar Rákellenes 
Ligáról 
19:05 Hogy volt?! Bács 
Ferenc születésnapjára 
20:00 Rocklexikon Fenyő 
Miklós 2007
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát   

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.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

KIADÓ egy családi ház megbizható 

családnak Narre Warren-ben. Három 

hálószoba, egy fürdôszoba, teljessen 

bebutorozva várja Önt. Havi bér 

$1350.- Hívjanak a 0419 197-962 

(Justin), vagy a 0418 889-115 (Judit) 

számok egyikén.

Magyaros ízek
Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

Grüner Péter és 
munkatársai
várják önöket 
az új évben is

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

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


