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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
elôírásainak: nagyon alapos mosakodás elôzi meg a vágást, ami után imát kell 
mondani, majd elvágják az állat nyaki ütôereit, kivéreztetik, vágás közben is 
szükséges áldást adni, így lesz halal a hús. 

A Gallicoop elsôsorban nyugat-európai országokba szállítja a készresütött, 
panírozott halal húskészítményeket, a kereslet holland, francia és német part-
nerek részérôl növekedett meg leginkább --- írják a közleményben. A több mint 
25 éve mûködô, 85 százalékban magyar tulajdonú vállalat árbevétele 2014-ben 
--- a 2012-ben és 2013-ban közel azonos adathoz képest --- 4 százalékkal, 33,6 
milliárd forintra nôtt. A 2015-ös adatokat várhatóan néhány héten belül közli a 
cég --- válaszolták az MTI kérdésére. 

A szarvasi Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. jelenleg az egyetlen olyan ma-
gyarországi baromfitermelô cég, amely zárt integrációt mûködtet, azaz a 
keltetéstôl a csomagolásig minden munkafolyamatot zárt rendszerben végez. A 
társaság több mint kilencszáz embernek ad munkát.

Amerikai elismerést kapott 
Semjén Zsolt

Az Év nemzetközi törvényhozója díjat (International Legislator Award) 
adták át Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek az amerikai székhelyû 
vadászati világszervezet (SCI) Las Vegas-i konvencióján ---- közölte Havasi 
Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetôje.

Kiemelte, a kormányfô helyettese, aki az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet elnöke, a vadvilág megôrzésének elômozdításáért és a fenntartható 
vadászat szabadságának támogatásáért vehette át az elismerést pénteken.

A konvención nagy számban vettek részt az Egyesült Államok vezetô gazda-
sági és politikai személyiségei, akik elôtt Semjén Zsolt ismertette az új magyar 
vadászati törvényt, és meghívta a nemzetközi szervezetet a 2021-es budapesti 
vadászati világkiállításra ---- tette hozzá Havasi Bertalan.

Örökségünk mozgalom indul
Örökségünk mottóval mozgalom indítását jelentette be a nemzetpolitikáért 

felelôs államtitkár hétfôn Budapesten, a kezdeményezés célja, hogy egy dal 
segítségével megszólítsák a világ különbözô pontjain élô magyarokat, és bevon-
ják ôket egy, a magyar nyelv megôrzését, a magyarság megtartását szorgalma-
zó mozgalomba.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a kezdeményezést beha-
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Február 19-én Zsuzsanna névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Anda, 
Anna, Borbás, Buda, Budamér, Eija, 
Eliza, Elizabet, Kaba, Kabos, Konor, 
Konrád, Kunó, Kurt, Kürt, Manszvét, 
Manszvéta, Oszvald, Ozsvát, Szanna, 
Zámor, Zsanka, Zsanna, Zsazsa, Zsu-
zsa, Zsuzsánna, Zsuzska névnapja 
van.
Február 20-án Aladár, Álmos 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Amadil, 

Amáta, Elemér, Leó, Leon, Leona, Lio-
nel, Paula, Pauletta, Paulin, Paulina, 
Polett, Szilvánusz, Tira, Tíra névnapja 
van.
Február 21-én Eleonóra névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Adolf, 

Bódog, Germán, Györe, György, 
Györk, Györke, Lenóra, Leona, Leo-
nóra, Nola, Nóra, Patony, Péter, Petô, 
Zakariás, Zelmira névnapja van.
Február 22-én Gerzson névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Gréte, 

Grétea, Kövecs, Lándor, Leander, 
Margit, Margita, Margitta, Margó, Pál, 
Palmer, Pável, Péter, Petô, Pósa, Túlia, 
Zétény névnapja van.
Február 23-án Alfréd névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alfréda, 

Antigon, Balambér, Fáta, Hasszán, 
Kardos, Lázár, Lázó, Mirtill, Ottó, Pé-
ter, Petô, Polikárp, Romána, Romina, 
Szemere, Szirén névnapja van.
Február 24-én Mátyás névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Dára, Da-

rina, Darinka, Edömér, Etel, Eunika, 
Euniké, Hedda, Hédi, Hedvig, Janek, 
János, Jávorka, Jázmin névnapja van.
Február 25-én Géza névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Cézár, 

Décse, Gécsa, Gyécsa, Tacitusz, Ta-
ráz, Tarcal, Tarcsa, Tarsa, Tege, Val-
da, Vanda névnapja van.
Február 26-án Edina névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alexan-

der, Décse, Edentina, Edna, Gécsa, 
Géza, Gyécsa, Gyôzô, Izabel, Izabell, 
Izabella, Néró, Nesztor, Ottokár, Por-
fir, Rodelinda, Sándor, Szamira, Viktor 
névnapja van.
Február 27-én Ákos, Bátor 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Akács, 

Antea, Antigoné, Balambér, Balda, 
Baldó, Éneás, Gábor, Gabos, Gábriel, 
Lándor, Lantos, László, Leander, Or-
feusz, Valdemár névnapja van.
Február 28-án Ele mér névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Antónia, 

Antoniett, Antonietta, Ilmár, Oszvald, 
Ozsvát, Román névnapja van.
Március 1-jén Albin névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Albina, 

Cseperke, Csepke, Csiperke, Dakó, 
Dávid, Dókus, Dózsa, Eudoxia, Gyo-
pár, Gyopárka, Leontina, Szecsô, Szu-
lejka, Tóbia, Veszta, Zotmund, Zulejka 

Növelik a rendôri létszámot 
a déli határon

Ismét megjelentek a migránsok a szerb-magyar határ mentén, feltételez-
hetôen azok keresik az Európába vezetô utat, akik Bulgárián keresztül érkeztek 
Szerbiába ---- számolt be róla honlapján a szabadkai Pannon RTV pénteken. 
Délelôtt az M1-en elhangzott, hogy az illegális migráció fokozódása miatt 
növelik a rendôri létszámot a déli határnál.

Bacskulin István, a határ mellett fekvô Horgos polgármestere elmondta: 
két-három naponta lehet kisebb-nagyobb csoportokat látni a településen, egye-
sek már ötven-hatvan fôs csoportokat is látni véltek. „Keresik a lyukakat, ke-
resik a holt Tiszát, keresik az élô Tiszát, hogy Magyarországra jussanak” --- 
magyarázta a politikus.

A magyar emberek mindennapi biztonságát a terrorveszély ellenére is meg 
kell ôrizni --- mondta Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelôs 
államtitkár az M1 aktuális csatorna péntek esti mûsorában.A kormánynak 
szüksége van ugyanazokra a jogokra, amelyek a nyugati kormányokat megil-
letik terrorveszély idején. A terroristák mindig a gyenge pontokat keresik, de 
ez nem lehet Magyarország --- fûzte hozzá az államtitkár.

Tavaly nyáron a településen még több ezer migráns fordult meg naponta, a 
magyar-szerb határ szeptemberi lezárását követôen azonban megszûnt a 
migrációs nyomás, a Közel-Keletrôl érkezôk Macedónia felôl már Horvátország 
felé folytatják útjukat.

November közepe óta Macedónia, Szerbia és Horvátország is csak azokat 
engedi be területére, akik háborús övezetbôl, azaz Szíriából, Irakból vagy 
Afganisztánból érkeztek. Ily módon azok a migránsok, akik nem tudják bizo-
nyítani, hogy ezekbôl az országokból származnak, nem léphetnek át a nyugat-
balkáni migránsútvonalon fekvô következô országba. A határellenôrzésen ja-
nuár közepén tovább szigorítottak, így a dokumentumokban már a célországnak 
is szerepelnie kell, és csak azok folytathatják útjukat, akik Németországban 
vagy Ausztriában kérnének menedéket. További szigorításként néhány napja 
nem mehetnek tovább azok sem, akik nem rendelkeznek úti okmányokkal.

A Danas címû szerbiai napilap diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írta, 
hogy tavaszig várhatóan teljes határzárra lehet majd számítani Európa terüle-
tén, elôbb az irakiakat, majd az afganisztániakat, végül a szíriaiakat sem enge-
dik majd tovább.

A meg nem nevezett források azt is közölték a napilappal, hogy Horvátország 
egészen bizonyosan kerítést épít a közeljövôben Szerbiával közös határára, így 
azok a szerb kijelentések, amelyek szerint Szerbia nem tesz majd hasonló lépé-
seket a macedón határon, tarthatatlanokká válnak majd.

A várakozások szerint az Európai Unió azt kéri majd Szerbiától, fogadjon be 
hatezer migránst, ekkora ugyanis az országban található befogadóközpontok 
kapacitása. Aleksandar Vucic szerb kormányfô a napokban kijelentette: or-
szágát semmi sem kötelezi arra, hogy kivegye a részét az európai kvótarend-
szerbôl, de ha erre lesz szükség, akkor befogad néhány ezer embert, több száz-
ezret azonban nem.

Az M1 tudósítása szerint a Készenléti Rendôrség parancsnoka azt mondta: 
megint nôtt az illegálisan Magyarországon átutazó migránsok száma. Balogh 
János szerint ennek az az oka, hogy a bejáratott útvonalon lévô országok szigo-
rítottak a beléptetésen.

A parancsnok azt mondta: a migránsok ismét rongálják a határzárat, ezért a 
rendôrség megerôsítette a védelmet. A rendôrök létszámát megduplázták, ezt 
péntektôl tovább növelik ---hangzott el az M1 híradójában.

A halal húspiacon erôsít 
a Gallicoop

Komoly lehetôséget lát a hívô muszlimok által is fogyasztható halal húsok 
piacában a szarvasi Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt., amely tavaly megduplázta 
a halal termékek gyártását az elôzô évi mennyiséghez képest --- tájékoztatta a 
vállalat csütörtökön közleményben az MTI-t. A cég a rituálisan vágott húsokat 
teljes egészében nyugat-európai országokba exportálja.

Mint írják, 116 százalékkal, csaknem 500 tonnára emelkedett a rituálisan 
vágott hús mennyisége tavaly a 2014-es évhez képest, a cég minden második 
héten halal vágásokat tart. A halal termékek olyan élelmiszerek, amelyek fo-
gyasztása a muszlim vallásúak számára megengedett. Ehhez az állatokat spe-
ciális takarmánnyal etetik, és a vágásnak is meg kell felelnie az iszlám 



rangozó sajtótájékoztatón elmondta: az Örökségünk címû dal a magyar nyelv 
megôrzésére, a magyarság megtartására ösztönöz, miközben közösséget 
kovácsol, kiváló lehetôséget teremt arra, hogy erôsítse a világ különbözô pont-
jain élô magyarok kapcsolatát az anyaországgal és egymással. Az államtitkár 
felajánlotta, hogy a Kôrösi Csoma Sándor program és a Petôfi Sándor 
program összesen 150 ösztöndíjasa is segít a dal népszerûsítésében.

A kampány során arra ösztönzik a magyarokat határon innen és túl, hogy 
énekeljék el a dalt, készítsenek errôl videofelvételt --- lehetôleg otthonuk 
emblematikus helyein --- és töltsék fel a produkció honlapjára. A felvételeket a 
weboldalon és a közösségi médiában folyamatosan közlik. Párhuzamosan 
felvételeket készítettek, illetve készítenek Csíksomlyón, Huszton és Londonban, 
és a felvételek felhasználásával egy újabb klipet állítanak össze a világ külön-
bözô pontjairól érkezô anyagok, valamint a saját felvételek felhasználásával. 
Ezt a klipet várhatóan Pakson mutatják be szeptemberben --- olvasható a kez-
deményezésrôl szóló háttéranyagban.

Az Örökség címû dal szerzôdje Gyulai István, paksi zenész, dalszerzô, a 
városi Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársa.

Vida Tünde, a mozgalom ötletgazdája arról beszélt, hogy szeretnék, ha 
minél több magyar emberhez el tudnának jutni a dallal az anyaországon belül és 
a határon túl. Eddig 22 ezren tekintették meg a dalt a youtube.com oldalon --- 
jegyezte meg.

Hamvas István, az MVM Paksi Atomerômû Zrt. vezérigazgatója nyitott-
ságukat hangsúlyozta. Minél több embernek szeretnék azt is bemutatni, hogy a 
paksi erômû biztonságos --- jelezte. Szerinte ezt a mozgalmat támogatva ezt is 
könnyebben megtehetik.

Süli János, Paks polgármestere rámutatott: a városnak mindig is fontos volt, 
hogy támogassák a határon túli magyarságot, ezért próbálnak minél többet 
tenni. Ez a dal is ennek jegyében született --- közölte.

A mûszaki határzár miatt már közel 
háromezer földtulajdonos 
kártalanításáról döntöttek

Már 2735 földtulajdonos kártalanításáról döntöttek a megyei kormány-
hivatalok a rendôrség kezdeményezésére a mûszaki határzár miatt, ezért az 
Országos Rendôr-fôkapitányság (ORFK) összesen 195,5 millió forint kártalaní-
tást helyezett bírósági letétbe --- közölte Pintér Sándor belügyminiszter egy 
ellenzéki írásbeli kérdésre válaszolva. Közben már hetvennégy ítéletet hozott 
határzár tiltott átlépésének bûntette ügyében a Szegedi Járásbíróság az elôzô 
héten --- tájékoztatta a Szegedi Törvényszék szóvivôje az MTI-t.

A parlament honlapján  megjelent válaszában a tárcavezetô azt írta: arról, 
hogy a letétbe helyezett összegeket hány esetben utalták ki, az érintett törvény-
székek tudnak adatot szolgáltatni.

A belügyminiszterhez Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetô-helyettese 
nyújtott be írásbeli kérdést, amelyben azt tudakolta, hogy hol tart a mûszaki 
határzár által érintett földek tulajdonosainak kártalanítása.

A miniszter válaszában arra is kitért, hogy az ORFK 1911 földrészletetnél --- 
1806,5 hektárra --- kezdeményezte a közérdekû használati jog bejegyzését. A
mûszaki határzár létesítése során kivágott faanyagot a migráció által érintett 
járásokban lévô településeknek rendkívüli szociális tûzifapályázat keretében 
osztják szét --- tette hozzá.

Az osztrák munkaügyi hivatal felmérese szerint az országban tartozkodó szír 
és afgánok menekültek hét illetve egy százaléka rendelkezett felsôfokú végzett-
séggel --- mondta György László, a Budapesti Mûszaki Egyetem adjunktusa. 
Egy német adat szerint diplomát igazoló okmány és a nyelvtudás hiánya miatt a 
migránsok alig tizede el tud helyezkedni a munkaerôpiacon. Az OECD adatai 
szerint a frissen Európába érkezettek ötöde állhatna munkába,de a 80 százalé-
kos foglalkoztatottság eléréséhez pedig legalább másfél évtizedre volna szük-
ség --- fogalmazott György László.

Juhászné Prágai Erika közölte, a bíróság 71 vádlottat egy évre, két vád-
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lottat két évre kiutasított Magyarország területérôl. Egy vádlottat a határzár 
tiltott átlépése mellett határzár megrongálásának bûntettében is bûnösnek ta-
lált a bíróság, ezért ôt halmazati büntetésül egy év, a végrehajtásában két évre 
felfüggesztett börtönnel sújtotta és négy évre kiutasította Magyarországról.

Ez a vádlott harapófogóval rongálta meg a kerítést, ezt követôen lépett illegá-
lisan magyar területre. A többiek a mások által korábban megrongált határzá-
ron keresztül, illetve a kerítés alatt vagy felett átbújva érkeztek Magyaror-
szágra.

A vádlottak többsége szomáliai, Srí Lanka-i vagy török állampolgárságúnak 
vallotta magát, de volt, aki kongói, szenegáli, marokkói, haiti vagy pakisztáni 
személyi adatokat közölt. A bíróság ítéleteit a vádlottak és védôik tudomásul 
vették, így azok jogerôre emelkedtek. A terheltek --- három kivétellel --- nem 
kérték az írásba foglalt ítélet anyanyelvükre fordítását.

A szóvivô kitért arra, hogy az elmúlt héten a Szegedi Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróságra harminc menekültügyi kérelemmel kapcsolatos beadvány 
érkezett. A folyamatban lévô ügyekben a bíróság két kérelmet elutasított, hat 
esetben az ügy hatályon kívül helyezéssel, míg egy-egy megszüntetéssel, illetve 
egyéb módon fejezôdött be.

Janicsárokkal emlékeznek 
Zrínyi bukására

Szinte biztos, hogy Magyarországra látogat szeptemberben a török elnök: 
Recep Tayyip Erdogant a szigetvári polgármester, Vass Péter hívta meg a 
szigetvári ostrom 450. jubileumi évfordulójának ünnepére, az államfô pedig 
informálisan igent mondott.

„Az elnökválasztás miatt valószínûleg nem ért rá írásban válaszolni, de Sakir 
Fakili budapesti nagykövet segítségével Erdogan megüzente, hogy eljön a ren-
dezvényre” –-- mondta Vass Péter.

A horvát elnöknô, Kolinda Grabar-Kitarovic viszont levélben jelezte, részt 
vesz az eseményen, hiszen a Szigetvárat védô Zrínyi Miklós horvát bán is volt. 
Mint Vass Péter elmondta, Áder János államfôtôl szintén ígéret érkezett –- jön, 
ha a program minôségi lesz. 2016 szeptemberében tehát három államfô talál-
kozhat a szigetvári ünnepen.

Vass Péter grandiózus programot tervez az évfordulóra: tervei szerint 
rockopera, Zrínyi-kiállítás, korabeli fegyvertárlat és hagyományôrzô katonai 
bemutató lesz az ünnepségen.

Utóbbira egyébként egy janicsárcsoportot is elhívtak, de a csáktornyai és 
német hagyományôrzôk is jelezték részvételüket.

A program költségvetését a polgármester több száz milliósra becsülte, ehhez 
pedig állami támogatást vár: hamarosan felállhat egy, az ünnepség részleteivel 
foglalkozó Zrínyi-emlékbizottság, ez dönt majd az ünnepség pontos büdzséjérôl 
és koordinálásáról. Ha a forrás és a kormányzati szándék is megvan, Szigetvár-
nak kilenc hónapja marad a program megszervezésére.

Ebbe az idôtartamba bele kell férjen a vár helyrepofozása: Vass Péter felújít-
tatná az épület mára omladozó hosszanti falait, Zrínyi Miklós-emléktermet 
alakítana ki a várban, és befejezné a helyi, félkész szállodasort. Többek között 
felújításra szorul a várbeli park bútorzata és a helyi közvilágítás is.

Szigetvár a török történelem kultikus helyszínének számít, bár más szem-
pontból tartják fontosnak, mint a magyarok.

Amíg mi Zrínyi bán és csapatának kitörésérôl és hôsi haláláról vagy az osz-
mán seregre mért megrendítô csapásról emlékezünk meg, a törökök az ostrom 
idején veszítették el az Oszmán Birodalom leghatalmasabb szultánját, Szulej-
mánt.

Történelmi források szerint a szultán két nappal Szigetvár bevétele elôtt halt 
meg, szívét és egyéb szerveit pedig egy aranyedényben temették el, azon a 
helyen, ahol a várostrom idején a szultáni sátor állt. Testét hazavitték 
Isztambulba, és ott építettek neki hatalmas síremléket, de az utókor a szívet 
rejtô aranyedényrôl sem feledkezett meg. Úgy tudni, a szultán fia, II. Szelim 
márvány síremléket, türbét állíttatott a maradványnak, ezt viszont a törököt 
kiûzô Habsburgok porig rombolták, ma sem tudni pontosan, hol állt.

Hogy a török kormánynak mennyire fontos a helyszín, jól mutatja, hogy 
saját forrásból vállalták a váron belüli minaret és dzsámi felújítását, rendbe 
hozatnák a török-magyar barátság emlékparkját, és közel 14 millió forintos 
támogatást ígértek a türbe utáni régészeti kutatáshoz is.
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Törökméz
Talán mégsem kéne froclizni Sziget-

vár lakosságát azzal a jó ideje lebeg-
tetett „ötlettel”, hogy épüljön újjá a 
hajdani minaret a legyôzött Zrínyi
Miklós végvárában, merthogy azt 
szívesen venné a mai Tö rökország. 
Ankara anyagilag is támogatná a régi-
új kegyhely kialakítását a városban, 
hiszen I. Szulejmán szultánt ma is 
nagy tisztelet övezi odahaza.

Csakhogy a szigetváriak, a magyar-
ság másképp van ezzel. Megbocsátás
és tolerancia ide vagy oda, nekünk 
rosszak az emlékeink Szulejmánról. 
Még a legvisszafogottabb krónikák is 
azt írták a nagy szultánról, véresebb 
agresszort keveset hordott hátán a 
föld. Életcéljának Magyarország lei-
gázását tekintette: 1521 és 1566 között 
számos hadjáratot indított ellenünk, 
falvak százait gyújtatta fel, városok 
sorát lövette rommá, gyakorlatilag ki-
irtotta az Alföldet. 1526-ban, a mohácsi 
csata utáni gyôzelmi ünnepség má-
morában sátra elôtt kétezer hadifog-
lyot fejeztetett le. Uralkodásának kö-
zel fél évszázada alatt magyarok tíz-
ezreit mészároltatta le, százezreket 
hurcoltatott rabszolgaságba. Az elfog-
lalt területeken mindennapos volt a 
karóba húzás, a templomokat földig 
romboltatta.

É s akkor most, Zrínyi Miklós emlék-
évében mi, az életben hagyottak utódai 
segédkezzünk egy ütôs szigetvári 
„Szulejmán-projekt” létrehozásában? 
Igaz, vannak, akiknek tetszik az ötlet. 
Szaftos bevételt hozna az idegenfor-
galomnak, halljuk a kalmármagyarok 
„hazafias érveit”. A fényességes szul-
tán „megmentené” az eladósodott Szi-
getvárt.
Harag már nincs bennünk a százöt-

ven éves török turné miatt, de azért 
az árokbetemetésnek is vannak hatá-
rai. Zrínyi Miklós vérrel áztatott 
végvára túl van a mezsgyén
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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



(Folytatás az 1. oldalról.)
A NATO katonai szövetség, aminek 

mindeddig nem volt alkalmaztatása,  
még jelzésképpen sem. Jól emlék-
szünk, a NATO a „szovjet fenyege-
tettség” okán jött lére. A mindvégig 
mozdulatlan NATO Magyarország (és 
a többiek) fenyegetettségét éppúgy 
tartósította, mint a Helsinki Paktum. 
A hazánkat, Európát, a világot fenye-
getŒ szovjet hatalom és ideológiája, a 
kommunizmus vígan élte háborítatlan 
életét, most azonban, amikor a bolse-
vizmus romjain az orosz nép túlnyo-
mó részének megelégedésére méltó 
politikai rendszer jött létre, elŒlép a 
NATO, és fegyverbe szólít minden 
(kényszerû) szövetségest a katonai 
felügyelet alatt álló Európában azzal 
az indokolással, hogy Oroszország fe-
nyeget.

*
George Friedman (az amerikai vi-

lághódító stratégia egyik neves fogal-
mazója) nemrég a Deutsche Wirt-
schafts Nachrichten német napilap-
nak adott interjút, mely során kifej-
tette, hogy Washington közelrŒl figye-
lemmel kíséri az Oroszország Német-
ország közti kapcsolatokat, és min-
dent el fog követni annak érdekében, 
hogy megakadályozza Berlin és Moszk-
va szövetségre lépését. A német napi-
lapnak adott interjú során Friedman 
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elismerte, hogy az amerikai külpoli-
tika amiatt próbálja megakadályozni 
egy Berlin–Moszkva tengely kialaku-
lását, mert ez Oroszországot és Né-
metországot egyaránt megerŒsíti, 
miközben az Egyesült Államok ennek 
köszönhetŒen elveszítené befolyását 
Európa felett.

Washington az európai érdekszféra 
elveszítését saját nemzetbiztonságára 
leselkedŒ kockázatként kezeli, többek 
között ennek köszönhetŒ, hogy a 
Washington-barát európai sajtóorgá-
numok magasabb fokozatra kapcsol-
ták az oroszellenes propagandát, a 
Szovjetunióval kapcsolatos emlékek 
elŒtérbe hozását, és annak hangsú-
lyozását, hogy Oroszország katonai 
fenyegetést jelent Európára nézve. A 
hegemónia politikai és gazdasági tá-
maszainak megboml ásával Washing-
ton kizárólag az Európában jelen lévŒ 
amerikai haderŒre alapozhat, ha meg 
akarja Œrizni fennhatóságát az euró-
pai országok felett. A nagyobb létszá-
mú amerikai katonai erŒ Európába 
összpontosításához pedig az orosz fe-
nyegetés hangsúlyozása – kü lsŒ ellen-
ségkép – szükséges.

*
MTI-HÍR Az orosz fenyegetés miatt 

a Pentagon négyszeresére, 3,4 milli-
árd dollárra növelné európai egysége-
ire és a kiképzésre szánt költségve-

tést – közölte a védelmi miniszter 
Washingtonban, a gazdasági klub 
rendezvényén kedden. Ashton Car-
ter elmondta: azért van szükség a 
költségvetés jelentŒs emelésére, mert 
Washington szeretné felgyorsítani 
erŒfeszítéseit Oroszország elretten-
tésére. „Meg kell mutatnunk lehetsé-
ges ellenfeleinknek, hogy ha háborút 
indítanának ellenünk, nekünk megvan 
a képességünk annak megnyerésére” 
– fogalmazott a miniszter.

A Pentagon vezetŒje Oroszországot 
úgy írta le, mint amely növekvŒ 
kihívást jelent az Egyesült Államok 
számára.

„ErŒteljes és kiegyensúlyozott meg-
közelítéssel kívánjuk elrettenteni az 
orosz agressziót, amelyért huszonöt 
éven keresztül nem kellett aggód-
nunk” – mondta a miniszter.

A 2017-es háborús költségvetés tar-
talmaz majd egy 3,4 milliárd dolláros 
tételt, amelyet a Pentagon Európai 
Megnyugtató Kezdeményezésnek ne-
vez. A program deklarált célja: de-
monstrálni, hogy Washington elköte-
lezett európai NATO-szövetségesei 
megvédésében, akik Moszkva ukraj-
nai beavatkozása után növekvŒ mér-
tékben aggódnak az orosz szándékok 
miatt.

A védelmi miniszter az elmúlt fél 
évben kelet-európai látogatásain és a 
NATO-tanácskozásokon egyaránt ar-
ról biztosította a térséget, hogy 
Washington kész a további, kibŒvített 

„Jöhetnek az amerikaiak” államai nem vonulnak be az Egyesült 
Államokba. Washington fegyveresei 
országról országra haladva közelíte-
nek az orosz határhoz, emiatt hibás 
megállapítás, ha valaki Oroszországot 
tartja katonai fenyegetésnek. A kép-
viselŒ éles kritikával illette a lengyel 
kormányt, amiért az lehetŒvé teszi a 
NATO jelenlétét Lengyelország terü-
letén, és ezzel hozzájárul az amerikai-
ak terjeszkedéséhez. 

Korwin-Mikke kijelentette, hogy a 
Jog és Igazságosság párt politikája Œt 
a második világh ború elŒtti lengyel 
politikára emlékezteti, ami – mint az 
1939 szeptemberében kiderült – fele-
lŒtlenségnek bizonyult és katasztró-
fával zárulhat. Az EP-képviselŒ hang-
súlyozta, hogy a lengyel kormány ma 
szintén felelŒtlen politikát folytat, 
mert miközben az Európai Unió már 
semleges viszonyt próbál kialakítani 
Oroszországgal, a lengyel kormány 
Moszkvát ellenségnek tartja, és erre 
hivatkozva lehetŒvé teszi az amerikai 
hadsereg jelenlétét Lengyelország-
ban. – 2016. január 27. Hunhír.info

*
Visszatérve az írás elején említett 

nyilatkozatra, ami szerint „Jöhetnek 
az amerikaiak”, és „ Magyarország 
nyitott az amerikai hadieszközök és 
katonák fogadására” – kijelentve  egy 
magyar miniszter részérŒl – ez az 
amit úgy nveznek: politikailag kor-
rekt. Mit tehet egy kis ország Európa 
közepén, amikor a háborús letarolta-
tás utáni 45 éves ellenséges megszál-
lás pártdiktatúrájából szabadulva 
végre is élhet viszonylagos állami 
függetlenségi keretben. Tudomásul 
veszi, hogy az erŒszakos nagyhatalom 
nyomulásával szembeszállni nem le-
het, jó pofát kell vágni hozzá a túlélés 
reményében.

katonai támogatásra.
Ashton Carter kitért arra is, hogy a 

hosszú távú fenyegetések elhárítása 
érdekében növelni szeretné a legmo-
dernebb technológiákra és a haderŒ 
modernizálására szánt kiadásokat.

*
Oroszország nyugati szomszédai 

különbözŒképpen viszonyulnak az 
amerikai fegyveres erŒk országuk 
területére telepítéséhez.

Varsó tavaly decemberben – a Mi-
rage- és Gripen-ajánlattal szemben – 
amerikai F-16-os vadászgépek vásár-
lása mellett döntött, ami komoly 
amerikai beruházásokat vonhat maga 
után a hadiiparban, jelentŒs számú 
munkahelyet teremtve az uniós tagje-
löltek közül a legmagasabb munkanél-
küliséget produkáló Lengyelország-
ban.

Ennek nyomán „vérszemet” kapott 
két olyan kelet-európai állam, ame-
lyek tavaly novemberben jutottak be 
a NATO elŒszobájába. Románia és 
Bulgária egymást igyekezett túllici-
tálni abban az igyekezetben, hogy be-
bizonyítsa: nincs alkalmasabb szín-
hely az áttelepítendŒ amerikai bázi-
sok számára. (MTI) 2016. február 3. 

Amerikai katonai fenye-
getés Kelet-Európában
„A NATO hajt végre agressziót 

Oroszország ellen, mert továbbter-
jeszkedik keleti irányba, és már több 
országban közvetlen az orosz határ 
mentén jelen van az amerikai csapás-
mérŒ erŒ. Ez a veszély nem Oroszor-
szág képzelgése, hanem ténylegesen 
létezik. Mindez nem arról szól, hogy 
szeretjük-e Oroszországot vagy nem, 
hanem ezek tények; nem az orosz 
csapatok állomásoznak az amerikai 
határ mentén, hanem amerikai kato-
nák vannak az orosz határon.” 

Janusz Korwin-Mikke, az Európai 
Parlament egyik lengyel képviselŒje  
jelentette ki ezt, hogy miközben orosz 
veszélyrŒl beszélnek a politikusok, a 
térségben egyedül Washington folytat 
expanzív politikát. Az Egyesült Álla-
mok arra használja a NATO szerveze-
tét, hogy a világon mindenhol meg-
vesse az amerikai katonai jelenlét 
alapjait. Kelet-Európában szintén az 
Egyesült Államok folytat katonai ter-
jeszkedést, hiszen a NATO fŒ ellen-
ségképére, Oroszországra hivatkozva 
mindenhol megjelennek az amerikai 
katonák, miközben a NATO más tag-
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és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,

NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293



Bush alelnök bécsi beszéde
1983
Közel egy hónappal ezelôtt rövid 

hír jelent meg az ausztrál sajtóban 
Bush alelnök vasfüggöny mögötti 
látogatásáról. A ránk vonatkozó hír 
csupán csak annyi volt, hogy „Ma-
gyarországra is ellátogat”. Hiába ke-
restük a következô napok újságjai-
ban az alelnök útjának híreit, vagy 
akár azóta is valamiféle beszámolót, 
semmi nem jelent meg a sajtóban, a 
hangmédia is mellôzte. Közép-Eu-
rópa ismét fehér folt lett a térképen?

Végülis sikerült megszerezni Bush 
alelnök bécsi beszédének szövegét 
az Egyesült Államok itteni fôkonzu-
látusától. A beszédet továbbitó hír-
szolgálat a bécsi beszédet, mint 
Amerika közép- és kelet-európai poli-
tikáját említette. Ez nyilván nagyon 
érdekel bennünket, annál is inkább, 
mert 1956 óta az Egyesült Államok 
kormányainak aligha volt „közép-
európai politikája”.

Érdeklôdésünket már az elsô be-
kezdés felkelti: „...az Egyesült Álla-
mok nem fogja kapcsolatait meg-
erôsíteni olyan kelet- és közép-euró-
pai országokkal, amelyek nem szor-
galmazzák a belsô liberalizálódást, 
vagy nem törekszenek Moszkvától 
független külpolitikát folytatni.”  (Zá-
rójelben: amikor 1956 októberében 
elôször, és talán egyetlen esetként, 
lépett egy vasfüggöny mögötti or-
szág a „Moszkvától független külpo-
litika” útjára, az Egyesült Államok 
akkori kormánya nem erôsítette vele 
a kapcsolatot, ellenkezôleg, tétlensé-
gével cserbenhagyta. Véleményünk 
szerint az önálló külpolitika elôfel-
tétele és elsô lépése: kilépni a Varsói 
Paktumból. Ez ma (még) elképzel-
hetetlen, és az is, hogy egy ilyen lé-
pést Washington támogatna. Ami a 
liberalizálódást illeti, annak elsô lé-
pését az egypártdiktatúra megszün-
tetésében látjuk. Azon innen minden 
csak katonai rafinéria kérdése.)

Amikor Mr. Bush a vasfüggöny 
mödelreuthi szakaszát megszemlélte, 
keletre tekintve az volt az érzése, 
hogy a nyugati civilizáció külsô szé-
lén áll. Pedig –  saját szavaival – „...ez 
a fal, mely ilyen vagy más formában 
átíveli a kontinenst, nem is a szélén, 
ha-nem a kellôs közepén, a szívében 
hasítja ketté Európát.”

Mit lehessen erre mondani? 1983-
ban megjelenik egy elegáns amerikai 
úr Európa közepén, összecsapja két 
kezét: nicsak ni, milyen furcsa határ-
zár, kettévágja Európát, és most itt a 
vége a nyugati civilizációnak. Hát 
nem különös? És hogy az osztrákok 
ezt még Közép-Európának nevezik! –  
És nem akadt ott valaki, esetleg egy 
idegenvezetô, aki elmondta volna az 
elôkelô vendégnek, hogy ez a szöges-
drótos betonfal jelzi még ma is azt a 
katonai demarkációs vonalat, ahol az 
amerikai csapatok találkoztak a bol-
sevizmus vörös hadseregével, és 
hogy Közép-Európát, ezt a „...sok-
színûségében is egységes tájat, mely-
nek oly gazdag történelme és kultú-
rája az európaiság fôfolyamát képez-
te”,  ennek a katonai találkozásnak az 
állandósítását szolgáló amerikai–
orosz politika tette tönkre. Ha a 
nagyhatalmi militarizmusnak növek-
vô bizonytalanságú légkörében jó 
jelnek kell tekintenünk azt, hogy 
negyven év óta elsôízben hangzik el 
amerikai szájból a Közép-Európa  

szó, akkor arra is kíváncsiak va-
gyunk, hogy mit ért e szón, és van-e 
az újra felfedezett Közép-Európa fo-
galomhoz új politikai terv, ami a 
negyven éve fennálló Nyugat-Európa 
(versus) Kelet-Európa politikát, vagy 
másszóval Európát kettéosztó politi-
kát felváltja?

Bizony, Oroszország nem vett részt 
az európai történelem nagy esemé-
nyeiben és szellemi áramlataiban. 
Ott a cári önkény és a pravoszláv 
fanatizmus évszázados mozdulatlan-
sága készítette elô a pártfanatizmus 
jelenlegi áporodott levegôjét, mely 
amerikai fegyverekkel és techno-
lógiával szolgaságra vetette azt a 
Közép-Európát, melynek történetébôl 
csak a cseh Husz János neve jutott 
eszébe a nagyhivatalú amerikai úr-
nak. Bukarestben pedig úgy elbájoló-
dott a latinromantikájú balkáni 
idiómától (talán ô is táncolta a horát 
Ceausescuval, mint Nixon elnök, 
amikor Bukarestben járt a „külön 
utat” járó despotánál), hogy még 
Romániát is közép-európai országnak 
nézte. Erdélyben nyílván nem járt, 
Budapesttel kapcsolatban semmi 
sem jutott az eszébe, ami vonatko-
zásba hozható az elsô mondatában 
említett, Moszkvától független kül-
politikával.

Kötve hisszük, hogy a lengyeleket 
kielégíti a vállveregetés, hogy orszá-
guk német–orosz elfelezése után oly 
nagy számban haltak meg, harcolva 
a németek ellen a szövetségesek ol-
dalán. Ki tudja, a politikai boszor-
kánykonyhában mikor határozták el 
az Európa-felezést. A vasfüggöny 
mögé került államok egyike a né-
metet tartotta nagyobb ellenségnek 
az orosznál, másika az oroszt a né-
metnél, harmadika csak a németet, 
negyedike csak az oroszt tartotta 
ellenségnek, de (megtartva a sorren-
det) a lengyel, a cseh, a magyar, a 
román népeknek egy sors jutott 
(azon belül a magyarnak újra cson-
kítás).

Hogy Masaryk Csehszlovákiája 
megalapításában mi volt a „történel-
mi és természetes jog”,  és hogy „az 
amerikai és cseh nemzetnek hogyan 
volt a modern demokrácia évszáza-
dokon keresztül ideálja”, nem tudhat-
juk. Masaryk házassága ezeknél erô-
sebb rokoni szál volt. Az amerikai 
alelnök emlékezett rá, hogy mit 
mondott a nagy Masaryk, de hogy a 
szép szavakból milyen nacionalista, 
kisebbségelnyomó mûállam keletke-
zett 6 millió cseh uralmával 8 millió 
egyéb nemzetiségû felett, és hogy 
Masaryk Csehszlovákiája valójában 
Benes pánszláv országa lett, és mint 
ilyen: szovjet hídfôállás – erre már 
nem emlékezett. Comenius Ámos 
János,  neves  csehmorva  író  és  
pedagógus,  sárospataki tanárkodása 

éveire emlékezve, bizonyára tiltako-
zott volna, hogy becsületes nevét 300 
év múlva egy hazugságállam cégé-
révé teszi egy pánszláv prókátor.

A nagy szavak még ezután követ-
keztek Bush alelnök beszédében – 
olyant ôk nem ismernek el, hogy 
Európa jogszerû felosztása. Követ-
kezô mondatával közelebb ment a 
témához, mondván, hogy Jaltában 
nem osztották el Európát „érdekszfé-
rákra”. Talán azért csodálkozott el a 
vasfüggöny betonfalánál, a kettévá-
lasztott Európa stílusos határkövé-
nél? Hitler sok bajt okozott 12 év 
alatt, de ezt a negyvenéves gyaláza-
tot mégsem lehet az ô számlájára 
írni. A szövetségesek feltétel nélküli 
gyôzelme csak olyan elrendezést 
eredményezhetett, amiben meg-
egyeztek, és ha a bolsevisták más-
képpen cselekedtek volna azokban 
az években, mint ahogy washingtoni 
szövetségesei jónak látták, akkor tet-
tek is volna róla, mert megvolt rá az 
erejük: a Szovjetunió katonailag és 
gazdaságilag kimerült állapotban 
volt. Gyors talpraállását Amerika 
mérhetetlen segítségének, és Közép-
Európa (a szövetségesek által elné-
zett) kifosztásának köszönhette.

Ami az európai felezés helsinki 
szentesítését, illetve annak tagadását 
illeti – úgy bizony, ez is csak játék a 
szavakkal. Helsinkiben kimondták a 
jelenlegi európai határok véglegesí-
tését, márpedig a vasfüggöny is ha-
tár, és a véglegesítés külön hangsúly-
lyal a Németországot kettéfelezô ha-
tárra vonatkozik. Ennek a szentesí-
tett állapotnak nem a helsinki papír, 
hanem a vörös hadsereg a garantora. 
A csúnya határról beszélt ugyan Mr. 
Bush, de a közel negyven év elôtti 
megszálló (pardon: felszabadító) csa-
patokról, és a Németországgal kö-
tendô békeszerzŒdésrôl nem szólt.

Az egypártrendszert a vörös had-
sereg jelenléte biztosítja. Az egypárt-
rendszer párturalmáról megemléke-
zett az amerikai alelnök – közvetve 
legalábbis: „Hadd hangsúlyozzam itt 
ki, hogy az Egyesült Államok nem 
törekszik meggyengíteni, vagy alá-
ásni bármely kormányt...” A bármely 
kormány itt bármely kommunista 
kormányt jelent, illetve csakis a 
kommunista kormányokat jelentheti, 
hiszen a vasfüggöny mögötti kor-
mányokról van szó. A kormányok, 
melyeket meglátogatott – melyeknek 
sok milliárdos hiteleket folyósítottak 
nyugati pénzintézetek, fôleg ameri-
kai kormánygaranciával –, pártdikta-
túrák Moszkva irányítása alatt.

A liberalizálódás tehát nem a párt-
diktatúra jogtalan és törvénytelen 
(és európai tradíciókkal ellentétes) 
kormánykodásának megszûnését cé-
lozza, hanem csakis ezektôl a kormá-
nyoktól várják, hogy jobb, praktiku-

sabb gazdálkodást vezessenek be, 
illetve végezzenek. Így, ha a pártdik-
tatúra engedékenyebb lesz az üzle-
telés terén, és úgy dolgoztat, hogy 
abból haszon is származzék (fizessék 
a kölcsönök kamatját), akkor Uncle 
Sam szeretni fogja ôket, bekapcso-
lódhatnak a világgazdaságba pozitív 
módon, mint üzlettársak, nemcsak 
mint adósok.

Mr. Bush optimista. Nem is lehet 
más, hiszen az Egyesült Államok 
gazdasági ereje domináns helyzetbe 
került immár a vasfüggöny mögött 
is. Nagyon valószínû, hogy a világ-
gazdaságban mûködô erôk a csatlós 
államokba irányult penetráció révén 
több kontrollra tesznek szert a ko-
rábban (66 év óta) a Szovjetunióba 
pumpált hitelösszegek fölött, és re-
mélhetôleg ennek során Közép-Euró-
pa (és vele hazánk is) mindjobban 
kioldódik a gazdasági elszigeteltség-
bôl és kényszerû keleti kötöttségek-
bôl, de hogy ez máris tavaszát jelenti 
Közép-Európa fényes jövôjének és a 
béke, fellendülés és szabadság kor-
szakának, arra még korai volna pezs-
gôket lehteni. 

Európa egységét pedig oroszok és 
amerikaiak nélkül szeretnénk látni.

(Magyar Élet, 1983. október 20.)

Nukleáris realitások
1983
November végén világgá röppent a 

hír, hogy a Szovjetunió képviselôje 
kivonult a genfi lefegyverzési tár-
gyalásról azután, hogy megérkeztek 
Angliába a legújabb, nagyhatósugarú 
távirányítású, atomtöltetû rakéták. 

A felfokozott politikai tevékenység 
arra utal, hogy változás készül a vi-
lágpolitikában. ...

 Katonailag teljes a mozdulatlanság, 
politikailag Európa mindkét prepa-
rált oldalával elfogadtatták a felezést 
véglegesnek. Európai érdekû válto-
zás csak ennek a felezésnek a meg-
szüntetése, vagy ellene való lázadás 
lenne, de erre a pártszisztéma beren-
dezkedett állapotában nincs remény. 
Európa nyugati fele tudomásul vette 
a ráerôszakolt tényeket: nyugodt ve-
getálásának ára a lemondás a keleti 
részrôl.

... A megosztott Európa felett köny-
nyebb az ellenôrzés. Ezt célozza az 
idônként, kb. tíz évenként felkeltett 
háborús hisztéria. Ez a jelenlegi 
mindeddig a legnagyobb. A nagyobb 
hatás kedvéért a szóbanforgó irá-
nyítható lövedékek nagy sietve meg 
is érkeztek Angliába, és Nyugat-Né-
metországba is rövidesen megérkez-
nek. A szovjet kiküldött erre össze-
pakolt és otthagyta a genfi fegyver-
korlátozási tárgyalásokat. Mi kell 
még a háborús hangulatkeltéshez?

Willy Brandt, a hírhedt Ostpolitik 
atyja, kijelentette, hogy: „Németor-

szág gazdasági jóléte a szovjet blokk-
kal folytatott kereskedelemtôl függ.”  
Ez jól hangzik a moszkvaiak fülének. 
Majd így folytatta: „Mindaddig, amíg 
az oroszoknak rakétáik vannak Ke-
let-Európában, az amerikaiaknak a 
nyugat-erurópai arcvonalon kell ma-
radniuk.”  Ezt pedig Washingtonban 
hallgatták szívesen. Azután – hogy 
senki ki ne maradjon – olyant is 
mondott, ami azoknak tetszik, akik 
még tudnak Európa érdekei szerint 
gondolkodni: „A két szuperhatalom 
erôsebb, mint ami a világ többi része 
számára egészséges lenne. Ebben a 
helyzetben Európa számára ajánla-
tos volna, ha növelné saját politikai 
és védekezési súlyát.”

Az európai népek aggódása teljesen 
indokolt: nem kívánnak a két fél eset-
leges fegyveres vitájának hadmûve-
leti területévé, áldozatává válni. Ma-
ga az a tudat is aggodalomra ad okot, 
hogy a két Európán kívüli hatalom 
Európa területét rakta meg pusztító 
fegyverekkel. Egyszer már teleszór-
ták Európát bombákkal pompás 
egyetértésben, ne ismételjék ezt meg 
újabb háború ürügyén.

Reagan elnök vitette át az új raké-
tákat Európába. De ugyancsak ô je-
lentette ki, hogy: „Nukleáris háborút 
nem lehet megnyerni, ilyen háborút 
nem szabad megvívni.”  Helyes –  de 
ha ilyen háború nem lesz, az Európá-
ban egymással szemben felsorakozta-
tott rakéta kilövô állomások milyen 
célt szolgálnak a „honvédelem és a 
külpolitika között elmosódott határok” 
idején? 

 Az oroszok a világuralmi mániával 
terhelten jönnek már a napvilágra is, 
de azért félelmetes medve szerepük-
ben nemcsak morogni tudnak, de a 
markukat is tudják tartani. És kapnak 
is, hogy megtarthassák medve mivol-
tukat. Világuralmi mániájuknak áldo-
zatai is, mert készségesen elhiszik a 
lenini mondást, mely szerint a kapita-
listák azt a kötelet is leszállítják nekik 
hitelre, amivel a bolsevisták felakaszt-
ják ôket. Hát azért ennyire nem sza-
badna ostobának tartani azokat, akik 
egy ellenállhatatlan sikerû, minden 
kaput megnyitó, pénzügyi világháló-
zatot tudtak kiépíteni. A lenini bölcs-
ködésnek másutt vannak a hasznos 
idiótái. A hitelezô abszolut ura az adó-
sok gazdasági ügyeinek, minél rosz-
szabb módszerrel dolgoznak a kamat-
fizetôk, annál nagyobb mértékû a ki-
szolgáltatottságuk.

Az esetek sokasága szabályszerûség-
re utal: a vasfüggöny mögött nem gaz-
dasági konkurrencia, hanem alvállalat 
mûködik. Így nem látunk gazdasági 
okot arra, hogy az USA és az USSR 
között fegyveres összetûzésre egyha-
mar sor kerüljön.

Ami a politikai okot illeti, még 
könnyebb a válasz. Ha a kommuniz-
mus valóban a kapitalizmusnak  halá-
los ellensége volna, akkor a kapitaliz-
musban nem az antikommunista kiad-
ványok lennének a mellôzöttek és 
kirekesztettek, és nem a kommunista 
kiadványok lepnék el minden köny-
vespolc háromnegyed részét.

 A Szovjetunió szándékaival a ma-
gyar törekvések ellentétben állnak 
mindaddig, amíg ott a nagyorosz el-
vek uralkodnak. Minden nemzeti tö-
rekvésünk szembetalálkozik általá-
nosságban a nagyszláv orosz-bolse-
vista fasizmussal, és napi üldözött-
ségben a kisantant-fasizmusokkal. 

Európában még nem hajnalodik.
(Magyar Élet, 1983. december 8.)

Ilyen a világ! (28) 
MAGYAR ÉLET 5. oldal

 Kedves Olvasóim!  
Lehet hogy vontatott és nehezen követhetô 

a fejlemények ilyen részletes visszaidézése, 
de a részletek ismeretében lehet igazán át-
fogóan érzékelni a kétpólusú világhatalom 
véglegesítését célzó terv (nem túlzás) mo-
numentalitását. A tervhez a nyugati világ 
politikai berendezkedése 1983-ban elfoga-
dásra kész olyan preparált állapotban volt, 

hogy a lassan adagolt változtatásokat ott az 
élet természetes rendjén-valónak érezték. 

Az ijesztô kimenetelért aggódók figyelmez-
tetését a média világhálózat összeesküvés-
elméletként bélyegezve sikeresen elszigetelte. 

A világhatalom keleti fele lehetett az elkép-
zelés számára a szilárd talaj – a szocialista ál-
lam bentrôl megdönthetetlen.     Csapó Endre

2016. február 18.



Tüntetôk százainak tiltakozása köze-
pette írta alá 12 ország képviselôje az 
új-zélandi fôvárosban a Csendes-óceán 
két partját összekötô, fôként az Egye-
sült Államok által szorgalmazott ke-
reskedelmi egyezményt (Trans-Paci-
fic Partnership, TPP). 

A nemtetszésüket kifejezô demonst-
rálók közben Auckland fôbb közleke-
dési csomópontjain megbénították a 
forgalmat. A TPP aláírására azután 
került végre sor, hogy az érintett tu-
catnyi ország tárgyalódelegációi ta-
valy októberben végsô megállapodásra 
jutottak a részleteket illetôen is. Az így 
létrejövô szabadkereskedelmi övezet 
a világgazdaság 40 százalékát öleli fel, 
s olyan országok tartoznak hozzá az 
Egyesült Államokon kívül, mint Japán, 
Malajzia, Vietnam, Szingapúr, Auszt-
rália, Új-Zéland, Kanada, Mexikó, Chi-
le és Peru. Kína nem kívánt csatlakozni 
az egyezményhez, mivel Peking az el-
múlt években már egyenként megálla-
podott –-- vagy a közeljövôben meg fog 
állapodni –-- a térség orszgaival, sôt 
még azon kívül is.

A TPP létrehozását célzó tárgyalások 
öt évig húzódtak, a késlekedés egyik 
fô oka az volt, hogy a részt venni kí-
vánó országokban a kormányoknak 
komoly belpolitikai csatát kellett vív-
niuk, mire kialakult valamiféle komp-
romisszum. Japánban például az autó-
gyártók és a gazdálkodók attól tar-
tottak, hogy hátrányba kerülnek a 
most már akadálytalanul beözönlô 
olcsóbb amerikai áru miatt. Az auszt-
ráliai ellenzôk amiatt emelték fel 
hangjukat, hogy az egyezmény folytán 
megemelkednek a gyógyszerárak. Az 

Egyesült Államokban az ellenérvek 
között többek között azt is felsorolták, 
hogy az amerikai áruknak olcsó, ázsiai 
országokban készült cikkekkel kell 
versenyezniük, továbbá számos ame-
rikai munkahely fog a fejlôdô orszá-
gokba költözni. A támogatók viszont 
azt emelték ki, hogy a paktum serkenti 
az exportot és elôsegíti a hazai, jobban 
fizetô munkahelyek létrehozását. Ba-
rack Obama amerikai elnök szerdai 
nyilatkozatában pedig egyenesen azt 
mondta, hogy az új típusú kereske-
delmi egyezmény a többiek elé helyezi 
az amerikai munkást, és a partnerség 
elônyt biztosít az Egyesült Államoknak 
más vezetô gazdaságokkal, például Kí-
nával szemben. Michael Froman, 
Obama külkereskedelmi fôtanácsadója 
szerint a TPP évente 100 milliárd dol-
lárral járulhat hozzá az amerikai gaz-
daság növekedéséhez.

A helyzetet azonban csak bonyolította, 
hogy a tárgyalások zárt ajtók mögött 
folytak, és a szerzôdéstervezeteket 
sem hozták nyilvánosságra. Ez egyéb-
ként nem szokatlan eljárás kereske-
delmi tárgyalások esetében, mivel a 
felek nem akarják, hogy részletek szi-
várogjanak ki a végsô megállapodás 
megkötése elôtt. Szakértôk egyúttal 
rámutatnak: hosszabb távon a TPP 
bebetonozza az Egyesült Államok 
csendes-óceáni térségre gyakorolt be-
folyását, s kellô hatalmat ad Washing-
tonnak ahhoz, hogy Ázsia nagy részén 
diktálja a globális kereskedelmi szabá-
lyokat.

* * *
Megalakult a Székelyföldi Térségi 

Tudományi Társaság Csíkszeredában, 

a szervezet célja a Székelyföld fej-
lesztésének támogatása.

Az SZRTT elsôdleges terve: szakmai 
fórumot nyitni a térségi tudományok 
mûvelôinek, illetve hogy kutatásaikkal 
hozzájáruljanak a Székelyföld fejlesz-
téséhez –- nyilatkozta Geréb László, a 
társaság megválasztott elnöke. Neki 
tett föl kérdéseket a Présház Hírpor-
tál.

--- Elnök Úr, Önök a tervek szerint 
tanácskozásokat is szerveznek, a kuta-
tások eredményeit ezeken fórumokon 
ismertetik majd az érdeklôdôkkel. 
Alkalmanként bevonják-e a közös 
alkotásba a Várvidék, a Délvidék vagy 
a Lajtán túli térség magyar tudós kö-
zösségeinek egyik-másik kiváló elmé-
jét?

---- A társaság elsôdleges céljai közt a 
székelyföldi kutatások támogatása, és 
a kutatások eredményeinek ezen régió 
fejlesztése érdekében történô felhasz-
nálása szerepel. Azonban a társaság a 
regionális tudományok ernyôje alatt 
természetesen a teljes Kárpát-meden-
cei tudományos élet részévé szeretne 
válni, így amennyiben olyan jellegû 
közös kutatások, fejlesztések válnak 
elérhetôvé, amelyekben a Kárpát-me-
dencei magyarság különbözô vidékei-
nek kutatói be tudnak kapcsolódni, 
akkor az SZRTT tagjai is szívesen 
együtt dolgoznak minden Kárpát-
medencei kutatókollegával.

---- A Székelyföld statisztikai megha-
tározásán is fognak dolgozni, ami gaz-
dasági szempontból is lényeges. Nem 
mindegy, hogy Maros megyébôl föld-
rajzilag mekkora részt kapcsolunk 
ehhez a térséghez. Minthogy Bukarest 
részérôl együttmûködés ---- ha az 

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                                2016. február 18. 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

Tisztelt 
Elnök úr!

Mi lett VOLNA, ha a Szaharától délre 
élô (néger) népek tanácsától egy levél 
érkezett VOLNA Barack Obama 
elnökhöz. Ezt a KÉPZELT, KITALÁLT 
levelet most itt leközöljük.

Tisztelt Elnök úr!
Nemrég ön egy beszédben kijelen-

tette, hogy az USA a magyar kormány 
értesítésére adta, hogy a jó viszony 
fenntartásának alapfeltétele, hogy ne 
emeljenek szobrot egy második világ-
háborús antiszemita vezetônek.

A Hóman szobor felállításától formá-
lisan a székesfehérvári polgármester 
kérésére álltak el a kezdeményezôk.

Hóman Bálint az utókor számára 
kettôs megítélésû történelmi sze-
mélyiséggé vált azáltal, hogy az anti-
szemita nézeteit és politikai szerep-
vállalását sokak szerint nem ellensú-
lyozhatta a történészként alkotott je-
lentôs pályafutása valamint Székesfe-
hérvár 1930-as években gyors fejlô-
désében való rendkívül jelentôs kép-
viselôi tevékenysége.

1946-ban a „nép”bíróság mint háborús 
bûnöst életfogytiglanig tartó börtön-
büntetésre ítélte. A büntetést a váci 
fegyházban töltötte, ahol szervezete 
nagyon nehezen viselte a megpróbálta-
tásokat. A korábban jól megtermett 
férfi a beszámolók szerint rövid idô 
alatt 60 kilogramra fogyott, majd 1951 
június 2-án elhunyt. Hóman Bálintot 
2015 március 6-án a Fôvárosi Tör-
vényszék bûncselekmény hiányában 
poszthumusz felmentette a háborús 
bûntett alól.

Még a „nép”bíróság elsôfokú ítélete 
is lefektette, hogy „nagyon sok ember-
nek segítségére sietett, a hozzá kö-
zelállóknak, akik többen az üldözöttek-
hez tartoztak, továbbá akik a baloldali 
gondolat képviselôi voltak, semmi te-
kintetben nem ártott, sôt maga körül 
ezeket az embereket meghagyta és 
rajtuk minden vonatkozásban segíteni 
akart.” Azok akik szerint Hóman nem 
volt antiszemita Kosáry Domokosra 
a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökére hivatkoznak.

Nos, Obana elnök úr, ha önök szerint 
egy állítólagos antiszemitának, egy 
történelmi személynek Magyarorszá-
gon nem jár szobor, akkor hogyan le-
hetséges, hogy az Egyesült Államok-
ban rabszolgatartók és rabszolga tu-

lajdonosok szoborjai és emléktáblái 
mindenféle formában és településen 
megtalálhatók? Történelmi tény, hogy 
rabszolgaság az USA-ban már az új 
állam kezdetében törvényes volt. Ösz-
szesen 12 amerikai elnök volt rabszol-
gatartó, köztük 8-an voltak rabszolga 
tulajdonosok amikor a Fehér Házban 
szolgálták az amerikai demokráciát. 
Az elsô rabszolgatartó elnök George 
Washington volt. Amikor 11 éves volt 
Gyurica 11 rabszolgát örökölt, mikor 
elhúnyt Mount Vernonban 318 rabszol-
ga élt. A Washington birtokon a rab-
szolgák reggeltôl estig dolgoztak, sza-
bad nap csak a betegeknek vagy a sé-
rülteknek járt. Ha megszöktek, vagy 
szabály sértést követtek el ezért meg-
ostorozták ôket. A rabszolgák számát 
nézve Washington elsô helyen áll. A 
második helyen találjuk Thomas Jef-
fersont a harmadik US elnököt 200 
rabszolgával. Jefferson volt az a (hon)-
alapító atya, aki összeállította az Ame-
rikai Függetlenségi Nyilatkozatot, 
amiben többek között azt olvashatjuk, 
hogy „mi azt az igazságot magától ér-
tetôdônek tartjuk, hogy minden ember 
egyenlô.”

Obama úr, nem várható, hogy a Mo-
unt Rushmore hegy oldalába vésett 
négy amerikai elnök arcmásából ket-
tôt (Washington és Jefferson) leva-
karják mivel rabszolga-tartók voltak, 
de azért kegyeskedjék tudomásul ven-
ni, hogy a magyaroknak már nagyon 
nem tetszik, hogy a kettôs mércével 
lépten nyomon szembesülnek.

Mély tisztelettel
A Szaharától délre fekvô ôshonos 

(néger) népek tanácsa

 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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ábrándokon túllépünk --- nem várható, 
Önök milyen hálózattal kapcsolják be 
az alkotókat az együttgondolkodásba?

---- A Társaság Alapszabályzata 
egyértelmûen kimondja a tevékenysé-
günk politikamentességét, így Szé-
kelföld közigazgatási megfogalmazása 
körüli politikai vitákban nem akarunk 
beleszólni. Társaságunk a tudomány 
eszközeivel próbálja Székelyföld elô-
rehaladását segíteni. Az eddig külön-
bözô szakterületeken, különbözô intéz-
ményekben, különbözô településeken 
dolgozó kutatókat szeretnénk e társa-
ság létrehozásával a Székelyföld ér-
dekében történô közös kutatásokba, 
munkákba bevonni. A társaság eseté-
ben a kapcsolódási pontot a régió érde-
kében történô közös gondolkodás je-
lenti, így ---- reményeink szerint –-- a 
Székelyföld megismerése és fejleszté-
se érdekében szervezett közös kutatá-
sok lesznek azok eszközök, amelyeken 
keresztül ezt a társaságot együttgon-
dolkodásra, közös munkára lehet majd 
hívni.

--- Fedezd föl saját kultúrád --- hang-
zik az európai Balassi-folyamat jel-
mondata. Minthogy Apáczaitól a két 
Bolyaiig Erdély seregnyi magyar 
tudóst adott a világnak, Önök mikép-
pen viszik felfedezôútra fiataljainkat a 
magyar tudomány rengetegében?

--- Ennyire nem szaladtunk elôre a 
szervezet mûködését illetôen, hiszen 
egyelôre még a megalakulás, szerve-
zetépítés fázisában vagyunk. Azonban 
egyértelmûen fontos számunkra is a 
fiatal kutatók támogatása, hisz ôk je-
lenthetik ennek a társaságnak a konti-
nuitást, a jövôt. A fiatal kutatók ösz-
tönzésére elsôsorban a társaság által 
szervezett kutatásokba való bevonás 
tud egy jó eszköz lenni, de ugyanakkor 
ezen kutatók anyagi támogatása is szó-
ba kerülhet, azonban ez nagymérték-
ben a jövôbeni pénzügyi lehetôségeink-
tôl fog függni.

* * *

A második világháború történetének 
megmásítási kísérletével vádolta meg 
Bukarestet az orosz külügyminisz-
térium. Maria Zaharova külügyi
szóvivô egy moszkvai sajtótájékoztatón 
a román fôvárosban nemrégiben szer-

vezett kiállítással kapcsolatban fej-
tette ki Oroszország álláspontját. 
Moszkva Erdély elrománosítását is 
szóvá tette. A tárlat az erdélyi szászok 
1945-ös deportálását mutatta be, fel-
idézve a Szovjetunióba vitt emberek 
szenvedéseit.

A szóvivô emlékeztetett arra, hogy a 
kiállítás megnyitója a holokauszt nap-
jával esett egybe, ám a haláltáborokba 
küldött zsidókról „visszafogottan” em-
lékeztek meg Bukarestben. A német 
ajkúak deportálásáról szóló tárlatnak 
ezzel szemben Maria Zaharova szavai 
szerint „nyíltan szovjet- és oroszelle-
nes” hangulata volt. A kiállítás „a szov-
jet megszálló erôk szászokkal szembe-
ni kegyetlenkedéseire” fektette a 
hangsúlyt, és elmulasztotta bemutatni 
azokat a történelmi tényeket, amelyek 
Berlin és Bukarest felelôsségét bizo-
nyítják a zsidók és cigányok megsem-
misítésében –- mondta a szóvivô.

Maria Zaharova kifogásolta, hogy a 
szóban forgó kiállítás megnyitóján 
elhallgatták azt a történelmi tényt, 
miszerint a deportálandó szászok lis-
táját román köztisztviselôk állították 
össze. A román hatóságok így bebiz-
tosították az erdélyi szász és magyar 
közösség létszámának csökkentését a 
románok javára –-- tette hozzá. „Ha 
másnak nem, de Klaus Johannis
német etnikumú államfônek ismernie 
kellene országa jelenkori történelmé-
nek ezeket az eseményeit” –-- idézte az 
Agerpres az orosz külügyi szóvivôt.

* * *

Az ukrajnai iskolákban egy számító-
gép jut huszonhét tanulóra –-- adta 
hírül az osvita.ua.

Az európai iskolákban átlagosan öt 
tanulóra jut egy számítógép.
Oleg Derevjanko miniszterhelyettes 

az Infokommunikációs technológiák 
(IKT) az oktatásban címû konferencián 
arról számolt be, hogy az ukrajnai is-
kolák 87 százalékában be van vezetve 
az internet, 97 százaléka rendelkezik 
számítógéppel, s az 5–9. osztályokban 
megnövelték az informatikaórák szá-
mát.

Az iskolák számítógépeinek 40 száza-
léka elavult, 13 százalék nem mûködô-
képes, nem licencelt programokat al-

kalmaznak, és sok iskolában csak az 
informatikaoktatás során használják a 
számítógépet.Derevjanko kiemelte, 
hogy az oktatási minisztérium egyik 
feladata az infokommunikácós techno-
lógiák fejlesztése az ukrajnai iskolák-
ban.

A szaktárca ennek fejlesztése érdeké-
ben két fontos programot indít.Az 
egyik program a Készségek akadé-
miája, melyet a Visegrádi Négyek 
finanszíroznak. A 150 elôadásból és 
1500 tesztfeladatból álló program a 
nem-formális oktatásra fekteti a hang-
súlyt.

A másik program célja egy online 
felület létrehozása, amely a diákok tá-
voktatására és a pedagógusok tapasz-
talatcseréjére szolgál.

* * *

Ausztria különféle kerülôutakon visz-
szakérné az Európai Uniótól az elôzô 
évben a menedékkérôkre fordított 
többletkiadásait, amelyek Hans Jörg 
Schelling osztrák pénzügyminiszter 
szerint 600 millió eurót tesznek ki – 
számolt be a Kurier nevû osztrák lap.

A tárcavezetô Jean-Claude Junc-
kernek, az Európai Bizottság elnöké-
nek címzett, január 25-én kelt levelé-
ben jelölte meg ezt az összeget. Mint 
írta, Ausztria átlagosan évente 35 ezer 
menedékkérô ellátásával képes meg-
birkózni, 2015-ben azonban 90 ezren 
adtak be menedékkérelmet az ország-
ban, tehát 55 ezerrel többen az átla-
gosnál. Amennyiben minden menedék-
kérô 11 ezer eurós költséget jelentett 
az osztrák hatóságoknak, akkor ez ösz-
szesen valamivel több mint 600 millió 
eurós többletkiadást tett ki.

A Kurier szerint Schelling ismét azt 
kérte Brüsszeltôl, hogy ezt az összeget 
ne számolják hozzá a megengedett 
költségvetési deficit mértékéhez. Ezen 
felül a pénzügyminiszter a Menekült-
ügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
(AMIF) forrásainak növelését és egy 
új elosztási rátát szeretne, amelyben a 
menekülteket nagy számban felvevô 
országok, például Ausztria, Németor-
szág és Svédország nagyobb súllyal 
esne latba.

Schelling a menedékkérôk miatt ke-
letkezett többletköltségek fedezésére 

megcsapolná az Európai Szolidaritási 
Alapot, amely alapesetben a legna-
gyobb természeti csapások okozta 
károk enyhítésére szolgál, valamint az 
EU költségvetésébôl fel nem használt 
pénzösszegeket is a menekülteket 
nagy számban beengedô államoknak 
adná.

„Ismét világossá kell tenni, hogy egy 
összeurópai probléma súlyát nem vi-
selheti két-három ország” –-- írta a 
Kuriernak címzett közleményében 
Schelling.

Az osztrák lap úgy tudja, Schelling 
javaslatait európai uniós kollégái elé 
terjeszti a pénzügyminiszterek követ-
kezô találkozóján.

* * *

Az ortodox egyházak 1200 év múltán 
az idén június 19-re tervezik összehívni 
Kréta szigetén az elsô egyetemes zsi-
natukat, hogy fontos vallási kérdések-
rôl tanácskozzanak --- jelentette be az 
orosz ortodox egyház Moszkvában.

„A zsinat várakozásaim szerint kon-
szolidálni fogja az ortodox világot” --- 
mondta Kirill, Moszkva és egész 
Oroszország pátriárkája újságíróknak 
a zsinatot elôkészítô, Svájcban tartott 
többnapos tanácskozást követôen.

Az „ortodox világ” 15 független, úgy-
nevezett autokefál egyházból áll. Az 
orosz ortodox egyház közel 50 millió 
hívôvel a legnagyobbnak számít közöt-
tük. A konstantinápolyi ortodox egy-
ház és annak feje --- jelenleg I. Bar-
tolomaiosz konstantinápolyi 
ökumenikus pátriárka --- tiszteletbeli 
elsôbbséget élvez az ortodox egyházak 
között.

A zsinatnak megfigyelôk szerint tör-
ténelmi jelentôsége lehet. Utoljára 
ugyanis 787-ben, a mai Törökország 
területén lévô Nikaiában (Nicea) tar-
tottak egyetemes zsinatot az akkor 
még egységes keresztény egyházban. 
Azóta --- az 1054-ben a római egyháztól 
elszakadt ---- keleti egyházak részvéte-
lével nem tartottak egyetemes zsina-
tot.

Az ortodox zsinatot már 1961 óta ter-
vezik összehívni, és eredetileg Isztam-

bulban tartották volna meg, ahol a gö-
rög ortodox egyház székhelye is van. 
Az Oroszország és Törökország között 
elhidegült viszony miatt azonban vé-
gül Kréta szigetére esett a választás.

* * *

Az Arktisz távolról sem olyan 
ragyogóan fehér már, mint egykor, 
mivel egyre több jég olvad az óceánba, 
és a jégtakaró így kevesebb 
napsugarat tükröz vissza. 

Mivel nagyobb a nyílt, sötét vízfelület, 
nyaranta kevesebb napfény tükrözôdik 
vissza. Emiatt az egész bolygó több hôt 
nyel el, mint azt eddig feltételezték - 
derült ki az amerikai tudományos 
akadémia lapjában (PNAS) közzétett 
tanulmányból.

Az elnyelt hôtöbblet körülbelül 
akkora, mint a szén-dioxid 
üvegházhatásának egynegyede - 
közölte Ian Eisenman, a tanulmány 
vezetô szerzôje, a kaliforniai Scripps 
Óceánkutató Intézet klímakutatója. 

Az Északi-sarkvidék 1979 és 2011 
között nyolc százalékkal lett „sötétebb” 
- derült ki Eisenman és munkatársai 
méréseibôl. Az Arktiszt tenger borítja, 
felszínén állandó jégpáncéllal, amely 
nyáron zsugorodik, ôsszel azonban 
újra visszafagy. 

Az olvadás csúcsidôszakában, 
szeptemberben a jégtakaró 1979 óta 
évente átlagosan 90 ezer 
négyzetkilométerrel zsugorodott. A 
hóborította jég többször annyi hôt ver 
vissza, mint az óceán nyílt, sötét 
víztükre. Ahogy több nyári napfényt 
nyel el a tengerfelszín, a 
vízhômérséklet melegszik, így ôsszel 
tovább tart a jégtakaró visszafagyása 
- hangsúlyozták a kutatók. 

Míg korábbi kutatások számítógépes 
szimulációval modellezték a 
folyamatot, Eisenman és csoportja 
elsôként mûholdfelvételekkel mérte 
fel a napfény-visszaverôdés mértékét 
és a felhôk szerepét a folyamatban. 
Elmondta: az eredmények alapján a 
korábban véltnél kétszer-háromszor is 
erôsebben sötétedett az Északi-
sarkvidék.

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok
Több információért vagy helyszin túráért, 

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au



  8. oldal                                                       MAGYAR ÉLET                                           2016. február 18. 

Felmentették 
a vörösiszap-per 

valamennyi vádlottját

Felmentette a vörösiszap-per mind a 

tizenöt vádlottját a halált okozó gon-

datlan közveszélyokozás vétsége, a 

gondatlanságból elkövetett környezet- 

és természetkárosítás, továbbá a hul-

ladékgazdálkodás rendjének megsér-

tése vádja alól elsô fokon a Veszprémi 

Törvényszék. A törvényszék szerint a 

2010. október 4-én bekövetkezett ka-

tasztrófa oka „altalaj eredetû sta-
bilitásvesztés” volt, ami miatt a töltés 

tönkrement.

 A Fidesz-KDNP megdöbbentônek 
tartja a felmentô ítéletet.

A bíróság a vádlottakat a halált okozó 

gondatlan közveszélyokozás vétsége, 

a gondatlanságból elkövetett környe-

zet- és természetkárosítás, továbbá a 

hulladékgazdálkodás rendjének meg-

sértésének vádja alól is felmentette. 

Szabó Györgyi, a büntetôtanács elnö-

ke az ítélet indoklásában azt hangsú-

lyozta, hogy a perben a Mal Zrt. „nem 

ül a vádlottak padján”. A cég ellen 

indított polgári, közigazgatási és egyéb 

ügyek nem azonosak a büntetôeljá-

rásban vizsgált objektív felelôsséggel. 

A törvényszék személyek büntetôjogi 
felelôsségét vizsgálta, így született 
meg a felmentô ítélet --- hangsúlyozta.

A katasztrófát okozó 10-es számú 

kazetta körüli közveszélyokozás a ka-

zetta létesítését célzó „elsô kapavágás-

sal” kezdôdött, amikor alapozás nélkül 

kezdték el kialakítani, majd 1998 de-

cemberében, amikor megkezdték a 

betöltését. Ellentmondásos, a kazetta 

és a hozzá tartozó egyéb építmények 

létesítésével kapcsolatos engedélyek 

kiadása is, hiszen nem volt egyértelmû, 

hogy melyik hatóság hatáskörébe tar-

tozott --- közölte Szabó Györgyi.
A szakértôk a tervezés körében fel-

merült hibaként értékelték az altalaj 

tönkremenetelét, azt állapították meg, 

hogy nem történt alapozás az építés 

során. A szakértôi csoport szerint a 

kazetta a kezdetek kezdetétôl halálra 

volt ítélve, úgy fogalmaztak, hogy „ke-

tyegô bombán ültek”, a katasztrófa 

bekövetkezte csak idô kérdése volt 

ilyen altalajjellemzôk, tervezés és az 

építés során történt hiányosságok mi-

att --- ismertette a bíró.

Nem volt megfelelô a monitoringrend-
szer sem, de a szakértôk véleménye 
szerint ha az lett volna, akkor sem 
akadályozta volna meg a katasztrófát 
--- közölte. Bár az addigi élettartama 

alatt a legnagyobb terhet a tragédia 

bekövetkeztekor hordta a kazetta, 

nem volt benne az engedélyezettnél 

több anyag --- fûzte hozzá.

A büntetôtanács elnöke az indoklás 

további részében arról is beszélt, a 

vádlottak tevékenysége nem idézhette 

elô a katasztrófát, hiszen annak idején, 

a megrepedt 10-es kazetta létesítése-

kor nem dolgoztak még a Mal Zrt-nél.

Kifejtette, egyetlen terv sem számolt 

azzal, hogy a gátszakadás nemcsak 

természeti okból és szándékos cse-

lekedet hatására valósulhat meg, mu-

lasztás, hogy nem voltak védelmi 

rendszerek, szabályozási intézkedések, 

védmûvek a területen. Hozzátette: a 
törvényszék megállapítása szerint 
azonban a vádlottaknak nem róható 
fel, hogy e mulasztásokat nem ismer-
ték fel, hiszen ez az ezzel foglalkozó 

szakértôk feladata lett volna.
Kiemelte: a 10-es kazetta karbantar-

tását 2010 nyarán elvégezték, így an-

nak elmulasztása a vádlottak terhére 

nem róható fel.

A bíróság azt állapította meg, hogy a 

gyár leállítása a katasztrófa után szük-

séges volt, az elsôdleges kárelhárítás 

pedig elvárható idôn belül megkezdô-

dött --- mondta Szabó Györgyi.

A bíró felidézte, a per elsôrendû vád-

lottja 2010. október 5-én úgy fogal-

mazott a sajtónak tett nyilatkozatában, 

hogy a vörösiszap nem jelent veszélyt 

a környezetre. Hozzátette: ez a kijelen-

tés visszatetszést kelthet, de a katasz-

trófa következményeinek elhárítása 

szempontjából nincs jelentôsége.

Összességében elmondható, hogy a 

bíróság által megállapított szabálysze-

gések és a katasztrófa bekövetkezte 

között nincs ok-okozati összefüggés --- 

hangsúlyozta a büntetôtanács elnöke.

Az ítélet indoklását követôen Fejes 
Péter ügyész fellebbezést jelentett be 

minden vádlott esetében, a vádlottak 

és védôik pedig tudomásul vették az 

ítéletet. Az ügyben másodfokon a Gyô-

ri Ítélôtábla jár el.

„Az igazságnak ki kell derülnie”
A kormány felháborítónak tartja, 

hogy egy olyan súlyú ügyben, mint a 

vörösiszap-katasztrófa, amelynek tíz 

halálos áldozata is volt, nincsenek fe-

lelôsök --- mondta Tuzson Bence 
kormányzati kommunikációért felelôs 

államtitkár az M1 aktuális csatorna 

mûsorában csütörtök este, a Veszpré-

mi Törvényszék felmentô ítéletére 

reagálva. Tuzson Bence azt mondta: 

arra szeretnének törekedni, hogy az 

igazság gyôzzön, ezért „nyomatékosan 

felhívják” a hatóságokat, hogy felleb-

bezzenek az ítélet ellen, mert „az igaz-

ságnak ki kell derülnie”. Közölte: a 

kormány már szabályozta ezt a terüle-

tet, és fontos, hogy olyan biztonsági 

rendszer jöjjön létre, valamint a ható-

ságok is úgy végezzék a munkájukat, 

hogy ilyen katasztrófák ne ismétlôd-

hessenek meg.

Devecser jobbikos polgármestere, 

Ferenczi Gábor a köztévének szintén 

azt mondta, hogy felháborító, hogy 

évek telnek el, várják az ítéletet, és 

végül mindenkit felmentenek a vád-

pontok alól egy olyan tragédia után, 

amely több ember halálát okozta, so-

kan megsérültek, elveszítették ottho-

nukat.

A Fidesz megdöbbentônek tartja 
az ítéletet
Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke 

sajtótájékoztatójan  azt mondta: „elfo-

gadhatatlannak tartjuk azt a döntést, 

hogy az ilyen típusú ügyeknek nincs 

felelôse”. A kormánypártok természe-

tesen tiszteletben tartják a független 

bíróságot --- folytatta ---, de azt akarják, 

hogy a magyar bíróságokon ne csak 

jog---, hanem igazságszolgáltatás is 

legyen. Németh Szilárd arra kérte az 

illetékes hatóságot, hogy nyújtson be 

fellebbezést a tíz halálos áldozatot kö-

vetelô katasztrófa ügyében. A parla-

menti képviselô szerint igenis megha-

A vörösiszap szálljon rájuk
A jó magyar anyaföld is ludas volt, 

amely banánhéj módjára csúszott. 
Ennyi ez, semmi több, oszoljunk, ké-
rem tisztelettel!

Az a hír járja széles e világon, hogy a 

tôle elvárt, a neki megelôlegezett aljas 

rendben sorakozott fel a magyar törté-

nelem torzalakjai mellé a Veszprémi 

Törvényszék vörösiszappert tárgyaló 

testülete. A társaság –- ahová úgymond 

került a grémium –-- igen „díszes” és 

igen gyalázatos. Olyan lények szere-

pelnek benne például, mint az újvidéki 

hideg napok gyilkosainak felelôsségre 

vonását elkenô magyar királyi hadbí-

rák és ügyészek, a Népbíróságok Or-

szágos Tanácsának némely bosszú-

szomjas taláros alakja vagy az 1956-os 

forradalom után kiskorúakat életfogy-

tiglanra vagy egyenesen halálra ítélô 

senkik.

Igaz lenne ez? Dehogy. Veszprémben 
a legjobb tudása alapján döntött a bíró-
ság, így joggal mosolyog a hasas ügy-
véd, és nyugodt szívvel dörzsölgethetik 
tenyerüket a Bakonyiak, apa és fia 
gyártulajdonos jó munkásemberek. 
(Tudják, e két, ma született bárányként 

tündöklô alak közül a fiatalabb volt az, 

aki szerint a maró lúg valójában csak 

kicsit veszélyes. És milyen igaza volt, 

hiszen ô eddig tényleg tisztán meg-

úszta.) A bíróság tehát szeplôtelen --– 

pont, mint Marian Cozma ügyében. 

Teljességgel érthetetlen, hogy miként 

lehet életfogytot követelni egy ember 

szándékos megöléséért. Agyrém --– 

bôven elég, sôt tán még sok is oda a ti-

zennyolc esztendô, hiszen szegény 

gyilkos még lelki sérüléseket szenved 

a zárkában.

Visszakanyarodva a vörösiszap-öm-

lésre, immár világosan látható, tíz 

ember, valamint egy patak és egy fo-

lyó teljes élôvilága azért távozott ször-

nyû kínok között e sárgolyóbisról, 

mert a leffenô fülû mezei nyulacskák, 

a tündi-bündi pockok és az itthon 

egyáltalán nem bûzös, inkább ennivaló 

kinézetû borzok felelôtlen rohangálá-

sukkal, tappancsaik erôteljes ütéseivel 

és önkormányzati bejelentés nélkül 

össze-vissza furkált lakólyukaikkal 

bajt okoztak. És persze a talaj, a jó ma-

gyar anyaföld is ludas volt, amely 

banánhéj módjára csúszott. Valójában 

tehát ennyi ez, semmi több, oszoljunk, 

kérem tisztelettel!

Mit tehet a józan gondolkodású hon-
polgár a minapi ítélet nyomán támadt 
jogtalan haragviharban? A leghelye-

sebb tán, ha Isten áldását kéri a bíró-

ság összes tagjára, akárcsak az ártat-

lanul szégyenpadra kényszerített 

vezetôkre és azok nehéz munkában 

megizzadt ügyvédjeire. Hiszen gon-

doljunk bele, ha valakik megérdemlik 

az égiek odaadó törôdését, hát a vád-

lottak egészen biztosan. Lévén az 

elmúlt öt esztendôben annyi csapás és 

jogtalanság érte ôket, amennyi elég 

ahhoz, hogy a mártíromság glóriája 

ragyogjon a fejük felett. Talán még 

kártérítést is kérnek idôvel, amelyet 

ugyancsak Veszprém bírái teljes mell-

szélességgel és nyugodt lélekkel jóvá-

hagynak a számukra.

Persze fontos az is, hogy az óhajtott 

áldásban ne csak az ügyben közvet-

lenül érintettek részesüljenek. Legyen 

itt is párhuzam, mint a mezei nyulak-

nak betudható iszapömlés esetén. Tel-

jességgel igazságtalan lenne ugyanis, 

ha a gyerekeket, unokákat és felesé-

geket kizárnánk a fennebbvaló jótéte-

ményeibôl. Hiszen ôk is biztos sokat 

sírtak-szomorkodtak, amikor rokonai-

kat bilincsben látták, vagy csúnya dol-

gokat olvastak róluk az újságban. 

Jusson ki tehát nekik is a kárenyhítés, 

hiszen az ô szenvedésük borítékolha-

tóan messze-messze fájdalmasabb le-

hetett, mint azoké, akiknek apját-any-

ját a lúg csak szimplán kiöntötte a 

házából.

Kívánjunk tehát nekik, az ártatlanul 
felmentetteknek például sok csodás, 
felejthetetlen karácsonyt és hosszú 
életet. Mert megérdemlik. Tisztessé-
ges bíráikkal egyetemben.
Akit pedig tönkretett a zagylé, így 

járt. Ez az igazság.

Lázin Miklós András
(Magyar Hírlap)

Fellebbezések a 
vörösiszap perben

 Büntetôjogi felelôsséggel tartoznak a vörösiszapper vádlottjai –-- jelentette ki 
rendkívüli sajtótájékoztatón Fejes Péter a fellebbviteli fôügyészség nevében. 
Az ügyész a Szabó Györgyi vezette bírói tanács sokakat megbotránkoztató 
ítéletére reagál, amelyben a per mind a tizenöt vádlottját felmentette a tíz 
ember halálát okozó közveszélyokozás és hulladékgazdálkodási törvénysértés 
vádja alól.

Fejes Péter ügyész azt mondta: üzemeltetési és belsô ellenôrzési hiányosságok 
miatt is felelôsek a cég vezetôi és társaik. Álláspontja szerint az elsôdleges 
felelôsség az üzemeltetôt terheli, bár az átszakadt X. számú kazetta esetében 
kivitelezési és tervezési hiányosságok is voltak. Az ügyészség ezt személyre 
szabottan, kétséget kizáróan nem tudja bizonyítani, ezért nem emelt vádat. 
Felróható a vádlottaknál azonban az is, hogy nem avatkoztak be a katasztrófához 
vezetô folyamatba és nem akadályozták meg annak bekövetkeztét – mondta 
Fejes Péter. Az ügyész közölte: álláspontjuk szerint a törvényszék a közveszély 
kialakulásának napját tévesen tette 1998. december 23-ára. Ez a tény pedig 
másodfokon lehetôvé teszi a vádlottak felelôsségre vonását.

A törvényszék ezzel szemben továbbra is azt állítja, sem a vádlottakat, sem 
másokat nem vonhattak felelôsségre a vörösiszapperben. –- A bíróság azért 
nem nevezett meg a vörösiszapperben más, konkrét felelôst, mert „egy bünte-
tôügyben a bíróság csak és kizárólag azoknak a büntetôjogi felelôsségérôl dönt-
het, akikkel szemben az ügyész vádat emel, más büntetôjogi felelôsségét nem 
állapíthatja meg” –-- közölte a Veszprémi Törvényszék Büntetô Kollégiumának 
vezetôje a felmentô ítélettel összefüggésben. Varga Gábor szerint más 
felelôsök megnevezése külön eljárásban történhet meg. Az elsôfokú ítélet pedig 
nem szólt másról, mint arról, hogy az a tizenöt ember, akit az ügyészség 
megvádolt, nem tehetô felelôssé a katasztrófa elôidézéséért, a következmények 
elhárításáért vagy az elhárítás akadályozásáért. A bíróság több pontban megál-
lapította, hogy kötelezettségszegés, illetve mulasztás terheli a Mal Zrt. vezetôit 
– ismerte el Varga Gábor. Ezek a tettek azonban szerinte „nem álltak ok-okozati 
összefüggésben a katasztrófával”, vagy a vádlottaktól egyébként „nem volt 
elvárható az a körültekintés, amit most, a történtek ismeretében várunk el 
tôlük”.Mint ismert, a Veszprémi Törvényszék csütörtökön elsôfokú ítéletének 
indoklásában többek között az szerepel: a 2010. október 4-én bekövetkezett, tíz 
ember életét követelô iszapömlés fô oka „altalaj eredetû stabilitásvesztés” volt, 
ami miatt a töltés tönkrement.

Más véleményen vannak errôl a környezetvédô szakemberek. –-- Szomorúan 
vettük tudomásul, hogy továbbra sincsenek felelôsei a katasztrófának –- 
értékelt Simon Gergô, a Greenpeace vegyészmérnök szakembere. Szerinte 
egyértelmû, hogy emberi mulasztások okozták a tragédiát. A Mal Zrt., illetve a 
tevékenységét engedélyezô és felügyelô hatóságok számos esetben hibáztak, 
vagy nem engedélyeztek és ellenôriztek megfelelôen.

A vádhatóság fellebbezése nyomán a tárgyalás a Gyôri Ítélôtáblán foly-
tatódik.
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tározható a felelôsi kör.
Biztonsági ôr vezette ki a tiltakozó 

jobbikost
Az ítélet indokolása elôtti percekben 

Kepli Lajos országgyûlési képviselô, 
a katasztrófa körülményeinek vizs-
gálatára létrehozott korábbi parla-
menti bizottság jobbikos elnöke „Eny-
nyit ér tíz ember élete” feliratú táblát 
mutatott fel a tárgyalóteremben. Mi-
után bírói felszólításra nem hagyta el a 
termet, a biztonsági ôr kísérte ki.
Kepli Lajos újságíróknak úgy fogal-

mazott: a katasztrófát vizsgáló parla-
menti bizottság már évekkel ezelôtt 
bebizonyította jelentésében, hogy „a 
Mal Zrt. vezetôit egyértelmû felelôs-
ség terheli azért, hogy ekkora mennyi-
ségû lúg volt a tározóban”, amelynek 
kiömlése tíz ember halálát és a mil-
liárdos anyagi károkat okozta.Az ellen-
zéki politikus azt mondta: nincs a vilá-
gon ország, ahol ilyen katasztrófának 
ne lenne felelôse.
Elôzmények
A büntetôper 2012. szeptember 24-én 

kezdôdött, a pert a következô évben a 
büntetôtanács összetételében történt 
változások miatt kétszer kellett elölrôl 
kezdeni, majd három évvel késôbb az 
ügyészség több ponton módosította a 
vádat.

A Mal Zrt. és a környezetvédelmi ha-
tóság ellen 67 ember összesen 479 

millió forint értékben indított kártérí-
tési pert. A Kúria 2014. február 12-én 
hozta meg elsô harmadfokú, jogerôs 
döntését a kolontári vörösiszap-ka-
tasztrófával összefüggésben. A bírói 
fórum elutasította a Mal Zrt. felül-
vizsgálati kérelmét, és 10 millió forint 
kifizetésére kötelezte a vállalatot.

Kártérítési perekben azóta is szület-
tek ítéletek, amelyekben a felperesek-
nek vagyoni és nem vagyoni kártérí-
tést is megítéltek. Abból a 400 millió 
forintos keretbôl, amelyet 2015 febru-
árjában különített el a kormány, 2015. 
november 10-ig hatvanhárom káro-
sultnak fizették ki a megítélt kártérí-
tést, eddig több mint 155 millió forin-
tot.

A Mal Zrt. ellen indult felszámolási 
eljárás jelenleg is folyamatban van, 
befejezése a vagyonértékesítések idô-
pontjától, valamint a zárómérlegek 
benyújtásától függ.

A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 
2010. október 4-én kiömlô vörösiszap 
három települést öntött el, Kolontárt, 
Devecsert és Somlóvásárhelyt, Ma-
gyarország eddigi legnagyobb ökoló-
giai katasztrófáját okozva. A katasz-
trófa következtében tíz ember 
meghalt, több mint kétszázan megsé-
rültek, több száz ház pedig lakhatat-
lanná vált.

Ennyit ér az emberélet?
Bûncselekmény hiányában elsô fo-

kon minden vádlottat felmentett az 
összes vádpont alól a Veszprémi Tör-
vényszék a vörösiszap-katasztrófa 
büntetôperében. Megnyugvást hozó 
ítélet helyett csak kérdések sorjáznak 
mindannyiunkban. Ennyit ér tíz ember 
élete? Ki felel a több mint kétszáz 
ember által elszenvedett, sok esetben 
örök billogot hagyó, éveken át gyógy-
kezelt sérülésekért? Falu- és városré-
szek, mûtárgyak lerombolásáért? Fo-
lyóvizek élôvilágának kipusztításáért? 
Szántók, erdôk méreggel átitatásáért? 
Sorsok lerontásáért, életek tönkreté-
teléért? Több tízmilliárd forintnyi kár 
és költés okozásáért? Végsô soron 
Magyarország történelmének legna-
gyobb ipari katasztrófájának elôidé-
zéséért?
A bíróság ítélete szerint a vád-

lottak nem felelnek semmiért. Még 
csak a gát sem. A felelôs az altalaj.

Erre jutott a bíróság a három és fél 
évnyi, kétszáz tárgyalási napot igény-
be vevô perben. Amint az az „ítélet” 
indoklásában elhangzott, nem 2010 ok-
tóberében pecsételôdött meg az ajkai 
X-es számú vörösiszap-tározó sorsa, 
hanem 1998-ban, amikor megkezdték 
a létesítmény feltöltését. Igaz, akkor is 
döntött valaki, hova, mi célból, mikor 
és legfôképpen milyen tervek alapján 
épüljön a tározó, ám a bíróság leszö-
gezte: a vádlottak akkor nem is dolgoz-
tak a vállalatnál. Ezzel kár lenne vitat-
kozni, ugyanakkor a cég privatizálását 
követôen a tulajdonosoknak vizsgál-
niuk kellett volna a létesítmények állé-
konyságát, folyamatosan figyeltetni 
azokat, és mért adatok alapján meg-
hozhatták volna a szükséges intézke-
déseket. (Nem mellesleg azt a bíróság 
is kimondta: elmaradt a monitoring.) A 
meghallgatott szakértôk is leszögezték, 
hogy a kazetta halálra volt ítélve, a cég 
egy ketyegô bombán ült. Ehhez képest 
a vád szerint túltöltötték a tározót, ez-
zel óriási nyomás nehezedett a falakra, 
az alapokra.

A felelôssé tett, sokat szidalmazott 
altalaj nem véletlenül veszítette el sta-
bilitását, és különben is, ennek bizo-
nyosan voltak jelei, azaz meg lehetett 
volna elôzni bajt. Arról nem is beszél-
ve, hogy a vállalat –- ahogy több más 
alucég –-- áttérhetett volna a száraz-
technológiára, ahogy a katasztrófa 
után meg is tette. Ebben az esetben 
most nem lenne mirôl beszélni.

A károsultak által indított polgári 
perekben a legtöbb esetben a bíróság 
már jogerôsen kimondta, hogy megál-
lapítható a Mal Zrt. felelôssége, mert a 
cég azzal, hogy elmulasztotta ellenô-
rizni a gátfalak állékonyságát, és nem 
végzett megfelelô karbantartási mun-
kákat, megsértette a felperesek ma-
gánlakáshoz, testi épséghez, emberi 
méltósághoz fûzôdô személyiségi jo-
gait. Ha nem így ítélkezett volna a 
bíróság, a károsultak sem kaphattak 
volna sokmilliós, ám az elvesztett csa-
ládtagokat, tönkrement életeket nem 
pótló kártérítést. Mi több, a polgári 
ügyekben eljáró bíróság szerint a Mal 
a mulasztás miatt nem volt képes elhá-
rítani a készülô veszélyt. A Fôvárosi 
Törvényszék úgy ítélt: a gát tervezése 
és a létesítmény megépítése is hibás 
volt, a karbantartás elmaradása pedig 
ugyancsak felveti a cég felelôsségét.

–-- Miként lehetséges, hogy az egyik 
bíróság elítéli, a másik felmenti ugyan-
annak az ügynek vádlottjait-alpere-
seit? – kérdezhetik most sokan okkal 
és joggal. Ezt nem a mi tisztünk el-
dönteni, ám az biztosnak látszik: alap-
vetô és rendszerszintû problémák 
feszülnek egymásnak e tragédia kap-
csán.

A gát, ahogy a szakértôk szájából el-
hangzott, halálra volt ítélve, és úgy tû-
nik, ezzel igazából senki nem törôdött. 
Egyúttal a helyi emberekkel sem, akik 
közül így sokakat szintén halálra ítél-
tek.

Velkei Tamás
(Magyar Nemzet)

Szabad gyökökBakonyi Zoltán. Jegyezzük meg jól 
ezt a nevet! Amikor az általa vezetett 
üzembôl kiáradó vörösiszap miatt Ko-
lontáron és környékén tíz embert ra-
gadott el a halál, kijelentette: a vörös-
iszap nem veszélyes, mert nincsenek 
benne az egészségre káros „szabad 
gyökök”.

Könnyen beszélt. Nem ô fuldokolt a 
lúgos zagyban. Nem érezte a bôrén a 
maró anyagot, mint az a többszáz em-
ber, aki megsérült az irányítása alatt 
mûködô Mal Zrt. zagytározójának 
átszakadása miatt. Nem volt lakója 
azoknak a házaknak, ahonnan egész 
családokat kellett kitelepíteni, mert az 
otthonukat eltemette a falvakra zúduló 
mérges iszap. Nem pusztult el a kertje 
végében a jószág, nem vált kanálissá a 
lakókörnyezetében a tiszta vízû patak.

Az ártatlanul meghalt és megsérült 
emberek hozzátartozói és ismerôsei, a 
velük együtt érzôk, sôt, mindenki az 
egész országban és a világon, aki is-
merte a vörösiszap-katasztrófa törté-
netét, úgy gondolta, hogy legalább a 
bíróság elôtt felelnie kell ezért a tra-
gédiáért. Ahogyan a bûntársainak is, 
akik felelôtlen magatartásukkal, az 
üzemi biztonság elhanyagolásával, az 
ellenôrzések kijátszásával hozzájárul-
hattak ahhoz, hogy Magyarország 
egyik legnagyobb környezeti csapása 
bekövetkezzen.

A bíróságnak azonban 752 órányi 
tárgyalási anyag sem volt elég ahhoz, 
hogy a több mint öt éve húzódó perben 
kimondja rájuk az ítéletet. Pontosab-
ban: az igaz ítéletet. A külföldi sajtóvé-
leményeket is értékelve ugyanis kije-
lenthetjük, hogy az egész világ 
közvéleménye hördült fel, amikor a 
Veszprémi Törvényszék büntetôtaná-
csának elnöke, Szabó Györgyi közölte: 
a vádlottak nem bûnösek a gondatlan 
közveszélyokozásban és a hulladék-
gazdálkodás rendjének megsértésében.

Jól meg fogjuk ezek után jegyezni az 
ô nevét is. Felvéssük egy vastag 
irónnal a cinkosok közé. Azoknak pe-
dig még erôsebben fog majd a plaj-
bász, akik azt is hallották, hogy a bíró-
nô mivel indokolta ezt a botrányos 
döntést. Mint mondta, „a Mal Zrt. nem 
ül a vádlottak padján” (sic!). A kataszt-
rófa oka pedig „az altalaj stabilitásvesz-
tése volt”, amirôl szegény Bakonyi
Zoltán nem tehetett. A veszélyokozása 
tehát „az elsô kapavágással” kezdôdött, 
amikor a zagytározót megépítették, és 
nem alapoztak alá rendesen. Azt pedig 
nem tudták megállapítani, hogy az 
építkezések engedélyezése mikor, me-
lyik hatósághoz tartozott. A „szakér-
tôk” azt is leszögezték, hogy nem volt 
megfelelô a monitoringrendszer, de ez 
úgysem tudta volna megakadályozni a 
katasztrófát.

A nagy tudású törvényszék szakem-
berei tehát közel nyolcszáz óra tár-
gyalás után sem tudták eldönteni, 
hogy a gyilkos tározó engedélyezése 
melyik hatósághoz tartozott? A „szak-
értôk” pedig többéves vizsgálat után 
megállapították, hogy nem mûködött a 
tragédiát okozó kazetta monitorozása, 
és ezért nem vonnak senkit felelôsség-
re, mert a katasztrófa ettôl függetlenül 
is bekövetkezhetett? Ha az ügyet nem 
festené feketére a gyász, azt kiáltanánk 
az égre: közröhej!

No és még valamit az „altalajról”. Az 
egykori ajkai timföldgyárat a Horn-
kormány idején mindössze tízmillió 
forintért vehette meg a mostani tulaj-
donos édesapja, Bakonyi Árpád és 
Tolnay Lajos. A Gyurcsány Ferenchez 
több szálon kötôdô privatizációs cso-
port a jól mûködô üzemet azért szerez-
hette meg potom pénzért, mert ösz-

szesen hétmilliárd forint értékû 
kármentesítést és technológiai fej-
lesztést vállalt. Ha ezt elvégezték vol-
na, lehet, hogy egy deciliternyi lúgos 
víz sem lett volna a területen. Arról 
nem is beszélve, hogy a kármentesí-
tésbôl megspórolt összegekbôl vajon 
juthatott-e azoknak, akik szemet huny-
tak minden felett.

Reméljük, az ügyészség iratai alapján 
a másodfokú bíró ezt is vizsgálja majd. 
Nem hagyja, hogy a vörösiszap 
után az országot elöntse más is, 
amely jóval nehezebben eltakarít-
ható: a szégyen.

Haraszti Gyula
(Magyar Ídôk)

Az altalaj bûnei, 
Bakonyiék ufói

Még meg sem emésztettük a bíró-
ságról fülig érô szájjal távozó Hagyó 
Miklós ügyében az elsôfokú ítéletet, 
amikor tegnap reggel a távirati iroda 
rövid hírben jelentette: felmentette a 
bíróság a vörösiszapper mind a tizenöt 
vádlottját, nincs felelôse tíz ember ha-
lálának, de a környezet- és természet-
károsításnak sem, sôt, még egy vacak 
hulladékgazdálkodási rendsértés sem 
történt. A bûnös az „altalaj stabilitás-
vesztése”.

Könyörgöm, levegôt, repülôsót, fel-
mosórongyot!

Még a Hagyó-ítéletben sem értjük az 
érthetetlent, az elképesztô „bétékás 
matekot”, miként lesz a tíz-húsz évi 
fegyházzal fenyegetô vádból két év 
ejnye-bejnye, az is felfüggesztve. 
Veszprémben ennél több mondatott 
most ki a bíróságon: Magyarországon 
a bírói függetlenség, a bírói mérlegelés 
olyan, mint az elszabadult hajóágyú.

Kivált kijelenthetô ez azt az arcátlan-
ságot látva a felmentés indoklásában, 
hogy „nem a Mal Zrt. ül a vádlottak 
padján”, a cég tulajdonosainak, veze-
tôinek polgári jogi felelôsségét méltóz-
tassunk nem összekeverni a büntetô-
jogival. Mutatóujj felemelve, már a 
Kúria is kimondta korábban, a ka-
tasztrófát elsôdlegesen az iszaptározó 
építési hiányosságai és csak másod-
sorban a Mal Zrt. karbantartással kap-
csolatos mulasztásai okozták.

A bicskát a zsebben becsukhatjuk, a 
leltár: a kizúduló vörösiszap-áradatban 
tíz ember vesztette életét, százhuszon-
hárman súlyos égési sérüléseket szen-
vedtek az erôsen lúgos anyagtól, a 
Torna-patak és a Marcal folyó élô-
világa kipusztult, háromszáz ház lak-
hatatlanná vált, az ingó és ingatlan 
vagyonban keletkezett lakossági kár 
egymilliárd forintot tett ki, összessé-
gében pedig 38 milliárd forintos köz-
vetlen kárt okozott a környezeti ka-
tasztrófa. És most mindennek nincs 
felelôse!Néhány évvel ezelôtt, e hasá-
bokon azt írtuk, ha az iszapkatasztrófa 
ügyében indult nyomozás nem hoz 
eredményt, nem állapít meg büntetô-
jogi felelôsséget a cég tulajdonosi 
körében, már most borítékolható, 
hogy a cechet megint nekünk kell 
majd állnunk. Nem Tolnay Lajosnak, 
Bakonyi Árpádnak és Bakonyi Zol-
tánnak, a timföldgyár tulajdonosainak, 
a „100 leggazdagabb magyar” trium-
virátusának, akiknek több mint hat-
vanmilliárdos magánvagyonából nem 
futotta rongyos százmillióra, hogy ôk 
is lássák, amit a mûhold is látott: az 
altalaj mozog.Az elsôfokú ítéletbôl ki-
derül továbbá, nem az alumíniumbárók 
kapzsisága hozta rá Kolontár, De-
vecser és Somlóvásárhely népére a 
rémes vérfolyamot, a Mal Zrt.-nél a 
döntéseket valójában csészealjakból 
kiugráló ufók hozhatták. Nincs tehát 
mit csodálkozni azon, hogy a tragédiát 
ténylegesen okozó profitéhes milliár-

dosok is, ahogyan Hagyó Miklós, ka-
cagva távozhattak az igazságszol-
gáltatás templomából. A szocialisták 
egykori fôpolgármester-helyettesére 
a hûtlen kezelésért és a hivatali visz-
szaélésért hét és fél év börtönbüntetést 
szabhatott volna ki a bíróság, ám a 
nagy idômúlás, a hosszú fogva tartás 
keservei (fél év), a szûk cella oly 
mértékû enyhítésre nyújtott alkalmat 
a bíróságnak, hogy csak két év bör-
tönre futotta belôle –-- egy nappal sem 
többre, mert akkor a törvény már nem 
adna lehetôséget a büntetés felfüg-
gesztésére. Hagyónál egyébként sú-
lyosbító körülményeket nem talált a 
bíróság, a vörösiszapper vádlottjai 
esetében pedig ilyen után nem is kel-
lett kutakodni, hiszen ôket bûncselek-
mény hiányában mentették fel.

Megint csak olyan ítéletek ezek, ame-
lyekrôl az utca embere mindig (is) azt 
mondja: a kis halak megbuknak, a na-
gyok megússzák. De ez mint tanulság, 
ma már leegyszerûsítôen túlzó. Nyu-
gati demokráciákban az igazságszol-
gáltatás íratlan erkölcsi szabálya, hogy 
az ismert emberekkel, a közélet sze-
replôivel szemben –-- pláne, ha azok a 
választók bizalmából gyakorolják a 
közhatalmat –-- a törvénykezés szigo-
rúbban ítél, mert ôk példaképek. Mi-
felénk ez talán egyszer fordult elô, 
Hunvald Györgyre speciel ezzel az 
indokkal rótt ki két és fél év börtön-
büntetést a Szegedi Ítélôtábla bírája.A 
kivétel azonban gyengíti a szabályt. 
Azt az általános gyakorlatot, hogy a 
„nagy ügyekben”, úgy tûnik, a bírói 
függetlenségnek, a bírói mérlegelés-
nek nincsenek korlátai. (Egyébként 
van, ilyen például az önkényes mér-
legelés tilalma.) Mintha azonban a 
mi bíróságaink folyosóin is ufók 
járnának, ahogyan a Mal Zrt.-nél 
is, azzal az üzenettel, hogy a társa-
dalom elvárása, az emberek igaz-
ságérzete, erkölcsi értékítélete nem 
számít.
Az pusztán biodíszlet.

Bán Károly
(Magyar Hírlap)

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 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. február 21-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
9.30-órától vasárnapi iskola 

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

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra
a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. február 21-én vasárnap de. 11.30 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

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

ADELAIDE (SA) 2016. február 21-én de. 11 órakor vasárnap
  ISTENTISZTELET 

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

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 
2016. február 21-én vasárnap de. 11 órakor 

 ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz 

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

GOLD COAST — ROBINA 
2016. minden hónap elsô vasárnapján  du. 2. órakor Bibliaóra
2016.február 21-én (Minden hónap harmadik vasárnapján)

 du. 2 órakor 
 Istentisztelet
és utána közös ebéd

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

Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnap-
ján)  de. 11.30 órától

Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit 
vallási megkülönböztetés nélkül 

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

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

Bocskai Magyar iskola és Óvoda szeretettel várja 
a jelentkezéseket 2016-os tanévre. 
Vasárnapi iskolánk a keresztyén nevelésre és a 

magyar kultúra és nyelv megôrzésének kettôs 
pillérrére épül. Mindezt élvezetes, játékos for-
mában igyekszünk a gyerekek számára lefor-
dítani. Alkalmaink minden hónap elsô és harma-
dik vasárnapján 9.30-12.00 között tarjuk North 
Fitzroyban. A jelentkezéseket jelentkezési lap ki-
töltésével várjuk. Jelentkezési lap igényelhetô: 
mmakkai@hotmail.com

Évzáró Istentisztelet (2015. december)  a 
vasárnapi iskolásoknak a Nth. Fitzroyi 

Magyar Református Templomban

Csutoros Szabolcs
1940. jan. 16. — 2015. dec. 19.

2016. január 7-én a North Fitz-
royi Magyar Református Temp-
lomban, vettek búcsút Csutoros
Szabolcstól a gyülekezeti tagok, 
a Csutoros nagy család, és sze-
retett öccse, fôgondnokunk,
Csutoros István és bátyja Csu-
toros Ferenc...
A szertartást Nt. Dézsi Csaba

végezte és Dr. Csutoros Dániel
mondott beszédet szeretett nagy-
bátyja életérôl.
A 70-es években érkezett Auszt-

ráliába, de nehezen sikerült beil-
leszkednie az itteni életbe, annak 
dacára, hogy a három testvére, 
akik már itt éltek családjaikkal 
együtt, probáltak segíteni neki az 
új hazában.

Life is but a stopping place,
a pause in what’s to be,
a resting place along the road
the road to sweet eternity.
We all have different 

journeys,
different paths along the way
We all were meant to learn 

some things,
But never meant to stay,
Our destination is a place,
far greater than we know,
For some the journey’s 

quicker
For some the journey’s slow.
And when the journey finally 

ends, we’ll claim a  great 
reward,
And find everlasting peace
Together with the Lord.

Egy tehetséges festômûvész volt és rövid ideig tagja az egyháznak és 
az ifjúsági magyar tánccsoportnak. Mint gyülekezeti tag vett részt az 
egyházi közösségben.
Nehéz élete volt, jobbat érdemelt volna... Nyugodjál békében...



Az embernek, mielôtt találkozna egy 
íróval, festômûvésszel, vagy bármi-
lyen hírességgel, ohatatlanul alkot ró-
la magában egy képet. Jelen esetben, 
Gara Tíciáról van szó, aki sakknagy-
mester és csak 31 éves. Nekem róla 
ismeretlenül egy komolyabb, szigo-
rúbb megjelenésû egyén képe raj-
zolodik ki.

Január 11-ke van, a Regnum-Mari-
anum ebédlôjében vagyunk, ahol a 
„Társalgó” nevet viselô --- Misi atya, 
Nagy Margó, és Dr Simon Endre 
vezetésével egyre jobban és kiforrot-
tabban mûködik ----, Klub tagjai gyül-
nek össze, hogy egy sakknagy-mes-
terrel Tíciával szimultánt játszanak.

Szállingóznak az emberek, míg egy-
szercsak kinyílik az ajtó a keretében 
megjelenik egy jelenség, vékony, 
slank, melyet a bokáig érô ujjatlan, 
lezser, fekete ruha jobban kiemel, 
légiesebbé tesz. Szép arc, szöke für-
tös hosszú hajjal, oroszlán sörénnyel. 
Bemutatják és én akaratlanul kimon-
dom, amit gondolok: --- Látom, hogy a 
férfiakat miért vered meg sakkban! -
-- Miért? --- kérdi. Mert a tábla helyett 
téged néznek! Elneveti magát, mond-
ván, hogy férfiakkal nem játszik. (A 
ma este kivétel, ahol magyar közös-
ségünk férfi tagjai fognak játszani 
vele.)

Minden esetre az interneten is ami-
kor kutakodtam bôvebb  információra 
róla, van egy-egy kitét: --- „A 
legvonzóbb sportolónô.” Vagy, „Chess 
Event with the Lovely Gara Sisters.”

Ezen az estén a bátor férfiak Bakos 
János, Katona Attila, Jamie Ken-
mure,  Kovács Miklós, Liptai Já-
nos, Dr. Perényi Áron, Dr. Simon 
Endre álltak ki (illetve ültek le) 
szimultánt játszai Tíciával. Az 
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Bagin Lívia:

A sakkozás az életem
eredmény nagyon gyorsan eldölt, de 
senki sem érezte magát megvertnek, 
hiszen egy sakknagymester nyert és 
tôle kikapni, nem szégyen.

Mielôtt Tíciával beszélgettem volna 
Dr Simon Endrétôl kérdezem meg, 
hogy hogyan tudta meg, hogy Gara 
Tícia itt lesz a Nôi sakkozók nagyver-
senyén és milyen segítséget kapott itt 
tartozkodása alatt?

Édesapja Dr. Gara Imre profesz-
szor vette fel a kapcsolatot a Melbo-
urne-i Konzulátussal, Bakonyi Péter 
konzul úrral, aki azonnal hozzám 
fordult, tudván sakkozási múltamat 
és jelenemet. Így hozzám küldte el 
Tícia bemutatkozó levelét. Megtisz-
telô feladatnak tekintettem, hogy a 
kétszeres magyar nôi sakk bajnok 
Melboune-i tartozkodása alatt megis-
merje az itteni magyarokat, és a 
csodálatos környezetet, amit Victoria 
államban található. Elvittük kirándu-
lásokra feleségemmel, Katival. Na-
gyon élvezte a tenget és a jó társa-
ságot.

Hogyan történt, hogy Katona Attila 
felajánlott neki lakhelyet és ellátást?

Attilával megbeszéltem, hogy a szer-
vezôk nem tudnak biztosítani neki 
mást, csak tömegszállást (öten egy 
szobá-ban). Attila azonnal felajánlotta 
segítségét és Nagy Margóval párt-
fogásba vették. Csodálatosan érezte 
magát Tícia Attilánál. Minden ver-
senynapon Attila lovagiassan hozta, 
vitte a helyszínre. 

Milyen eredményt ért el Tícia?
A versenyben harmadik helyen 

végzett. Legközelebb Bakuban Azer-
bajdzsán fôvárosában fog a sakk 
olimpián résztvenni. Itt bevallom egy 
öncélú kérésem volt felé, amennyiben 
valamilyen exotikus országból is 
résztvesz ott valaki, adja át neki a 
címemet azzal a kéréssel, hogy  küld-
jön nekem egy csodás sakk készle-
tetet, hogy a negyven már meglévôt 
bôvíteni tudjam, ---- fizetés természe-
tesen posta fordultával.

Készülsz Endre újabb helybeli sakk 
versenyre?

Igen az idôpont már adott, október 
8-án lesz, ahol Polgár Judit nevét 
viselhetjük. Üdvözlô levelét a nyitás-
kor fel is fogom olvasni. A készülô-
dés, szervezés rá, már megindult. A 
cél, hogy ezt a kicsi sportot feltudjuk 
lendíteni. Sponzoraink is már jócskán 
vannak.

Kérésem az Ólvasok felé, hogy 

pártolják és jöjjenek el a Társalgó 
estéjeire mindig valamilyen híres 
személy ad egy bemutatkozást éle-
térôl, kérdéseket lehet neki feltenni. 
Utoljára Hódy László kézilabda 
aranycsapat tag, olimpikon valamint 
Dabasi János evangélikus lelkész 
elôadásait hallgattuk. Irodalmi érde-
kes felolvasások is vannak, melyben 
mindenki résztvehet.

A legközelebbi találkozó március 7-
én, tehát hétfôn este 7 órai kezdettel.
Most viszont szeretném  Gara 

Tíciát röviden, bemutatni:
Gara Tícia 1984. október 25-én 

született Budapesten. Magyar sakko-
zó, nôi nemzetközi nagymester, há-
romszoros korosztályos ifjúsági ma-
gyar bajnok, ifjúsági világbajnoki 
bronzérmes, ifjúsági Európai-bajnoki 
ezüst és bronzérmes, kétszeres fel-
nôtt nôi magyar bajnok, háromszoros 
sakkolimpikon, most megy, mint írva 
lett Bakuba a negyedik olimpiájára..

Testvére Gara Anita szintén nôi 
nemzetközi sakkmester, és ô is dip-
lomával rendelkezik. Tícia a Zsig-
mond király Föiskola nemzetközi 
kapcsolatok szakán (Közgazdaságtan) 
2007-ben szerzett diplomát.

Milyen családba születik be egy 
sakk nagymester, illetve kettô?

Édesapám Dr Gara Imre orvos 
professzor, Semmelweis Ignác dí-
jas.

Édesanyám Gara Zsuzsa logisztikát 
végzett nagyon jó volt benne, de mi-
vel édesapánk egész nap dolgozik, így 
ô lett a családban az, aki végzi az ott-
hon meleggé tételét és aki minden-
hová elvitt minket.
Hogyan lettetek sakkozók?
Mikor Anita 6 éves volt, édesanya 

elvitte egy tesztre, hogy a pszihológus 
milyen sportot ajánlana neki. Aki a 
végén azt mondta, sakkot. Így eldölt a 
mi jövönk, mert természetes, hogy én 
is azt akartam csinálni, amit nôvér-
kém, sokat segítettünk egymásnak. 
Hat éves voltam amikor Kerekes Éva 
volt az edzönk.

Mennyiben befolyásolta a sakkozás 
tanulmányaitokat?

Normál iskolába jártunk, a különb-
ség annyi volt, hogy engedélyünk volt 
edzésekre, versenyekre menni, akkor 
elengettek minket, a vizsgákat külön 
tettük le az évvégén. Mind édesapám 
is mondta szerinte mi sokkal köny-
nyebben tettük le az egyetemi, föl-
sôbb iskolai vizsgáinkat mint ô, tehát 

a sakk gondolkodásunkra, felkészült-
ségünkre is jó hatással volt.

Édesanyátoknak milyen része volt a 
sakkozástokban?

Anyukánk nem tud sakkozni, sze-
rinte csak ránéz a táblára és elalszik 
tôle. Viszont ô volt, akinek köszönhet-
jük, hogy elvitt minket sielni, úszni, 
teniszezni, korcsolyázni, élsportolok 
voltunk. Szinte minden sportágat gya-
koroltuk, és gyakoroljuk

A sakk világ nagy neevei a Polgár 
hölgyek milyen hatással voltak a ti 
sakk eredmányeitekre?

Nagyon érdekes, de édesapa kezelte 
a Polgár nagypapát, mint páciens jött 
hozzá, és attól kezdve a két családot 
igazi barátság fûzi egymáshoz. Így 
mint barátok kapjuk a jó tanácsokat.

A Polgár lányok, Judit, Zsófia, 
Zsuzsa, ha egymással kellett ját-
szaniok mindig döntetlen lett. Ti hogy 

vagytok ezzel?
Mi is követjük ezt a példát és, ha 

arra kerül a sor, hogy egymás között 
dôl el az eredmény, akkor döntetlent 
játszunk.

Persze kis korunkban sokat vesze-
kedtünk, vitatkoztunk a sakkon.

Sakkozó ifjú hölgyeknél, hogyan 
zajlik a társasági, baráti kapcsolatok 
kialakulása?

Sakkon kívül színház, könyvek, él-
sportolok vagyunk, nyítottak vagyunk 
az életre, annak bármely területére. 
Barátaink is vannak, úgy fiúk, mint 
lányok. A sakk hozzátesz, nem 
elvesz az életünkbôl.

Hogyan tudnád definiálni a sakkot?
A sakk olyan mint az élet, 

mind a kettôt jól kell tudni csi-
nálni.

Az Ausztráliai Magyar Szövetség/Australian Hungarian Federation megbízá-
sából a XVI. Ausztráliai Magyar Találkozót a NSW-i Magyar Szövetség rendezi 
meg 2017 január 4-9. 

Elôzô híradásunkban már közzé tettük a tervezett hat napos program részl-
eteit.

 A Találkozó Szervezô Bizottsága elhatározta, hogy ezen a Találkozón az if-
júságnak az eddigi Találkozókat meghaladó teret nyit, úgymint zenés, táncos, 
ismerkedési és búcsu est, hajó kirándulás Sydney gyönyörû öblében, az amúgy 
is tradicionális táncszeminárium, Táncház mellett.  Az Irodalmi délután kereté-
ben szavaló versenyt rendezünk a magyar iskolában tanuló diákok között. 

Amennyiben a Találkozó sikeres lesz nemcsak erkölcsi, de anyagi téren  is, 
úgy természetesen a tánccsoportok elhelyezését, ellátásuk tetemes költségei 
csökkentését honorálni kívánjuk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, Ausztrália 
magyarsága  teljes összefogására, támogatására  van szükség. Már csak 11 
rövid hónap van hátra, most van itt az idô, hogy foglalót tegyünk le a szinház- és 
elôadó termek bérlésére, no és lehetôségeink szerint a legjobb helybeli és 
tengerentúli mûvészek meghívására. Egy ilyen országos méretû Találkozón 
mindannyian –-- úgy a szervezôk, mint a látogatók ---- a lehetô legjobb, 
legszórakoztatóbb mûsort, elôadást, programot szeretné látni.  Igen, ezt nem is  
nehéz megoldani,  minden csupán pénz kérdése! Felelôtlenség lenne ugymond 
inni a medve bôrére és arra számítani, hogy majd biztos minden rendben lesz.  
Csak arra számíthatunk mindíg, ami már megvan. Itt elsôrorban a védnökség 
az, ami több szempontból is rendkívûl fontos. Mint azt már elôzôleg is említettük  
---  a Találkozó anyagi fedezete, de ugyancsak a védnökség vállalás számokban  
mutatja, hogy milyen az érdeklôdés az esemény  iránt! Ugyancsak  lehetôvé 
teszi azt a példát mutató komoly segítséget, amivel szereplô fiataljaink költsé-
geit csökkenthetjük. 

  A Védnökség korai befizetésével biztosítja a színháztermek foglalását, 
hírdetéseket, a mûvészek   –––  Magyarországról való kihozatalát,  nem utolsó 
sorban saját magának a legjobb helyeket a különbözô elôadásokon. 
Védnöki jegybe tartozik a Nyitó Gála Koncert, Irodalmi Nap, Záró Gála 

Koncert, Védnöki vacsora. A védnök elônyben részesül --- a legjobb 
helyek vannak biztosítva számára és engedményes árban veheti meg a 
belépôjegyet más  eseményekre.  
Védnökség befizetése: Commonwealth Bank
HCNSW-TALALKOZO ACCOUNT
Account Number: 1131 1917
BSB: 062 016
A Találkozó Rendezô Bizottsága széleskörû hírverést fejt ki ausztrália ma-

gyarságán kívûl más földrészek és társ szervezetek felé. Az ilyen Takálkozók 
emelik jóhírünket szerte a világban, megerôsít bennünket magyar öntudatunk-
ban. 

Itt szeretnénk megköszönni védnökeink áldozatkészségét,  a február 3-ig beér-
kezett védnök vállalásokat, befizetési sorrendben:
Brian Smith  400, Márta Bárány  400,  Dr. Paul  Shai-Halász  200, Hanna 

Sai-Halász 200, Dóra Sai-Halász 200, Dr. Maria Rigler Sai-Halász 200,  
Márta Marót 200, Gyöngyi és Károly Gerecs 800, Jager 400, G & G Dyer 
400, Judit Novák  & M. Bárány 400, Gabriella Káldi 200, Márta Patay 
200, Sydney Magyar Kaszinó 400, Dr. Gyôri Attiláné 200,

További információk a Találkozó titkárságán:   
 02 9645 3917, mobil: 0404 118 902

Tisztelettel, 
Rozgonyi Magdi  

Titkár   
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KRÓNIKA
Bóbita gyulyása

Alig túlzunk, ha megállapítjuk: ezek-
ben a napokban Melbourne szerte 
csaknem mindenki a Gyöngyösbokréta 
tánccsoport által megrendezett gulyás 
fôzô verseny sikerérôl beszél, hiszen a 
Magyar Központ ligetében megjelen-
tek messze túlszárnyaltak minden 

várakozást.
A Szent István templom elôtti ligetet 

már kora délelôtt belengte a füst. A 
bográcsok alatt két sorban égett a tûz. 
A szélirány, mintha csak elôírták vol-
na, a vendégeknek kedvezett --- a 

Mert Együvé Tartozunk
A Viktóriai Magyar Tanács

Az Ausztráliai Magyar Szövetség égisze alatt

2016. február 21-én, vasárnap, de. 11 órai kezdettel

kulturális programokat tart a 
Melbourne-i Magyar Központ területén

760 Boronia Road, Wantirna
 Aminek célja gyermekeink,  unokáink ingyenes szórakoztatása. 

(ugrálókastély, kisvasút, állatsímogatás és a kihagyhatatlan arcfestés)
Étel, ital ott lesz kapható, hozzanak asztalt, széket, 

sok gyereket és jókedvet magukkal.

Pityu és Ági itt is besegít a jó hangulat megteremtéséhez.

A rendezvény bevételébôl támogatni fogjuk a „Nyaralj Nálunk Ingyen”
egyesületet, mely Magyarországon, hátrányos helyzetû gyermekes 

családoknak biztosít nyaralási lehetôséget. 

Róluk mégtöbbet itt:  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6460/

 http://rtl.hu/rtlklub/hirek/ingyen-nyaralhatnak-naluk-az-emberek 

Ezt a rendezvényt a

Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt támogatja

fedett elôkészítô, fôzô és kiszolgáló 
részen szorgoskodó önkénteseket vi-
szont alaposan átjárta. Csípôs szúrós 
kezdet után lendültek bele a hihetet-
lenné kerekedett feladatnak: az egyre 
gyarapodó látogató részére elôterem-

teni az inni és harapnivalót. Elôrelá-
tásuk és felkészülésük meghozta gyü-
mölcsét.

Természetesen a nyertes Bóbita 
Betyárok említésének van elsôsorban 
hírértéke, noha már csak a nevezések-
bôl kiindulva is bôven javasolhatunk 
jövôre több kategóriát is ---- a gulyás 
mellett a halászlé, a pacal és más kon-
dérba való finomság vetélkedése ön-
magában is biztosíthat törzsközönséget 
--- de a szervezôk dícséretére legyen 
mondva, gondoskodtak arról is, hogy 
ne teljék el egy perc sem látni --- hall-
ani való nélkül. A legkisebbek „bóbi-
tázhattak” ---- külön fedél alatt ját-
szóházat rendeztek be a részükre a 
zenés és kézmûves foglalkozáshoz, a 
virgoncabbak kiviháncolhatták ma-
gukat az ugrókastélyban. Még a fel-
nôttek is kivehették részüket a kukta 
sapka készítésben és ráadásként még 
„szelíd” motorosok felvonulására is 
rácsodálkozhattak ---- hiszen jöttek a 
Harley-k több tucatnyian ---- mint ki-
derült nem is elôször, amint a jó lán-
gosnak ismételten híre kélt... csak 
gyôzze, aki süsse és dagassza! Állt is 

akkora sor érte, hogy az még a közeli 
vasárnapi piacnak is becsületére vál-
hat.

A szórakoztató zene-bona elismerése 
Pityu és Ági által itt is mint mindig 
garantált volt. Betoppant meglepetés-
ként az ausztráliai koncert körútra 
várva várt budapesti operett prima-
donna Szeredy Krisztina is, mega-
jándékozva rajongóit egy kis nótás 
ízelítôvel. A hiánypótló mûfaj képvise-
letében pedig a Micsoduck együttes 
népzenészei töltötték ki moldvai dalla-
mokkal az énekesek szusszanására 
szánt idôt.

A szervezôkön túl minden elismerés 
megilleti a szakácsokat, a zsûrit, a lán-
gos és sütemények készítôit, a kiszol-
gálókat mosogatókat, a takarítókat, a 
jegyárusítókat, a film és fénykép ké-
szítôket, mindenkit, aki ötletével, bíz-
tatásával hozzájárult az eseményhez --
-- a gyermek programok vezetôit kü-
lön övezze megbecsülés... és mindig is 
köszönet minden látogatónak megtisz-
telô megjelenéséért.

Szigeti Éva
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Barkuti Jenô

Újság nélkül
Különös, mélabús érzés születik a lé-

lekben, amikor az ember lassan rájön, 
hogy a munka utolsó ajtója is becsu-
kódott. Pedig elôször még egy kis 
megkönnyebbülést is éreztem, amikor 
Keserû Zsuzsó úgy döntött, nem küzd 
tovább, mert eljárt az idô. Nincs senki, 
akinek át tudná adni a szerkesztôi szé-
ket. Pontosabban a keresztet, amit egy 
emigrációban létezô újság szerkesztô-
jének cipelni kell. Kellemes laza  érzés 
fogott el: Nem kell már több tudósítást 
írnom. Nem feszítenek a határidôk, 
nincs már kötelezettség.  

Eszembe jutott utolsó találkozásunk, 
amikor Saári Évánál a Svájcban élô 
írónô, Budai lakásán leültünk társalog-
ni, Ekkor már az utolsó lapzárta benne 
volt a levegôben csak még a tudatban 
nem rögült a szándék. S ahogy elkez-
dünk beszélgetni a magyar közéletrôl 
az emigrációs magyar kultúréletrôl, 
végignéztem a társaságon, megvillant 
bennem a gondolat: valami nincs rend-
jén. Öreg emberek beszélgetnek a 
közös magyar jövôrôl, ami több ezer 
kilométerre van a bölcsôtôl. Hárman 
vagyunk mindössze, akik egy távoli 
pici magyar újságban, magyar gondo-
lat, megszállottjaiként ápolói vagyunk 
a távol születô magyar feladatnak. S 
ott Budán a Gellért hegy lábánál ter-
vezgetünk.   

Két idôs hölgy, akik közül az egyik 
Buenos Airesben él; az Argentínai 
Magyar Hírlap fôszerkesztôje a másik 
Svájcban-Luganóban írja könyveit, 
cikkeit. A harmadik, fiú, honi illetô-
ségû, Bátaszéken, Tolna Megye déli 
csücskében, immár elfeledve kör-
möl… S hiányzott még Piller Éva  Sao 
Paulóból, Csapó Endre Sydney-bôl... 
De hát már az is csoda volt, hogy hár-
man találkozni tudtunk! S mosolyogni 
való, mi hárman a magyar irodalom 
jövôjérôl beszélgetünk. Hiányoljuk a 
mai magyar kultúréletbôl az: Illyés 
Gyulákat, Móricz Zsigmondokat, 
Ady Endréket, miközben ott nyikorog 
mellettünk a 18-as villamos acél kere-
ke és már egy új kor régi hangján in-
gerli a dobhártyákat. 

A találkozásra jövet, a villamoson, 
elnéztem a tizenéves fiatalokat, akik 
fel sem pillantva szálnak fel, s le, a jár-
mûrôl, miközben kezükben egy okos 
telefont „lapoznak „Fülükben fülhall-
gatóval ritmusra vonaglanak. Aztán 
megakadt a szemem a magamfajta 
nyugdíjasokon, akik botba kapaszkod-
va keresik az ülôhelyet, s ha megta-
lálják, leroskadva a székre, révetegen 
tekintenek ki az ablakon.  Nézik a sem-
mit. Jobban mondva: néznek, de már 
nem látnak célt. Nem örülnek, nem 
mosolyognak. Félelem ül a szemükben 
s rezignáltan riadnak fel, ha valaki 
megszólítja ôket. Még keresnek va-
lami remélni valót, de az a remélni va-
ló már nem az ô világuk. 

Errôl is szó esett a kis megbeszélésen.  
Éva tudta mire gondolok. Megerôsített 
abban, hogy ezt már ô is konstatálta 
Budapesten. Ilyenné formálódott a vi-
lág nálunk, ami szüntelenül alakul, 
mozog, mintha, egy kómába esett agy 
nélküli szörnyeteg volna, ami örökösen 
éhes. Svájcban, Luganóban, Bernben 
gondtalanabb az öreg kor. Nyugodtab-
ban lehet a nagy utazásra felkészül-
ni…  

Zsuzsó a Buenos magyar kolónia  el-
laposodásáról beszélt. Hogy fogy el a 
magyar közösség a nagy spanyol ten-
ger zajos hullámverésében. A spanyol 
tajtékok szép lassan eltüntetik a Csen-
des óceán partjára épített magyar ho-
mokvárat. Még néhány hullám ringás 
és eltûnik a magyar kolónia. Egybe 
olvad a spanyol parttal. Pedig mi volt 
ott… A nagy elôdök: Kerecsendi, Ca-
nyó, Vörös, Lutor és a színmûvész 

világ: Páger, Szeleczki, Süllôs… S 
lám az évtizedek  gy eltüntetnek min-
den magyar gondolatot, minden ma-
gyar álmot, mintha soha nem is lett 
volna ott magyar élet. Már pedig csak 
a kultúra tud nyomot hagyni… Ha egy 
házat lebontanak, többnyire másik é-
pül helyette. Ha egy üzletet bezárnak, 
valami más üzlet nyílik, vagy iroda 
lesz. Pár év multán már senki se emlé-
kezik mi volt ott elôször. De a kultúra 
egy picit tovább él. Él a lelkekben. Ta-
lán öröklôdik a génekben.  

Elôkerülnek a régi gondolatok könyv-
tárakból, vagy egy régen kihúzott fi-
ókból mosolyognak ránk egy könyvbôl. 
Így köszönve meg azt, hogy rájuk ta-
láltunk. Már tudjuk: A papír a kônél is 
erôsebb.  Ezt ismerve, érzek egy pici 
megnyugvást: Mi voltunk az utolsó ho-
mokvárat javítgató magyarok, ott tá-
vol az argentínai Csendes óceán part-
ján, akik tartották a lelket a már nem 
reménykedô, de hívô magyarokban, 
akik még mindig hallani akartak vala-
mit a hazáról, pedig az unokáknak már 
majdnem kitörik a nyelve, ha magya-
rul el kell mondani néhány szót. Ezt a 
fáradozást valahol meg kell örökíte-
nem lelki kamerámmal…

 S nekem mennem kellett, mert az 
ilyen megismételhetetlen találkozások-
kor mindig rohan az idô. Indult a bu-
szom vissza Bátaszékre.  S ez is külö-
nös volt ott Budán a Duna parti lakás-
ban. Ôk ketten, akik távolról, a világ 
másik sarkából jöttek, még volt idejük 
a magyar múltról és a magyar jövôrôl 
beszélgetni, álmodni egy keveset. Még 
maradhattak  egy picit.  Én, aki otthon 
voltam, nekem nem volt idôm… S alig 
tel el egy hónap, jött a szomorú hír: 
Saári Éva nem küldi többet budapesti 
látogatásainak beszámolóit. Nem ír 
többet az egykori Böszörményi úti 
házról, ahová emlékeiben, copfos kis-
lányként, maslival a hajában félig ál-
modva, félig éberen, emlékek kôre 
rajzolt kockáin ugrándozva mindig 
visszatért…

Zsuzsó is elküldte elektromos levelét, 
amiben közölte: vége a lapnak. Fe-
jezzük be tisztességgel! Még az 
utolsó számba írjam meg a szokásos 
magyar beszámolót, de ne legyen szo-
morú, mert az olvasók levelei amúgy 
is tele vannak bánattal. Ne legyen 
temetési hangulat. Árad a levelekbôl 
az elkeseredés… Megírta, hogy meg-
döbbent: a megszûnés hírére, a világ 
minden sarkából elöntötték a levelek. 
Ô is csak most jött rá, hogy mit jelen-
tett az a kis emigrációs magyar újság, 
amit a történtek szerint, kézrôl kézre 
adtak a világban élô gondolkodó ma-
gyarok. De hét vége. Fejezzük be szé-
pen, méltó módon… S elment az utolsó 
tudósítás is. Pár sorban azért elköszön-
tem hûséges olvasóimtól.

S eljöttek a gondtalan napok. Nagy 
nyújtózkodás, könnyû levegôvétel, a 
jólesô semmittevés ideje.  Nem kellett 
már a hazai hírek rezdüléseire figyel-
nem, amit már jártamban- keltemben, 
tudat alatt észrevettem: piacon, fod-
rásznál, cigaretta füstös kocsmákban; 
amit kiszûrtem a nagy magyar hang-
zavarból, ami fontos volt ott, távol élô 
jó olvasóim számára. Amirôl tudtam, 
hogy számukra lényeges, amin moso-
lyogni tudnak, amirôl beszélgetni sze-
retnek, ismeretlen, barátokká vált ol-
vasóim. Tudtam  mi simogatta lelküket 
,mi az,  ami értékes számukra. S jöttek 
a meglepetések: Néhányan, a mai kor 
nagy találmányának, az internetnetnek 

köszönhetôen, eltaláltak hozzám. Ka-
nadából még telefonon is felkeresett 
Madarassy István: hogy hát hogy kép-
zelem én azt?  Nem úgy van ám az! 
Micsoda dolog az, hogy nem írok töb-
bet? Hasonló jelzések jöttek Buenosból 
is: Vegyem tudomásul, hogy cikkeim 
miatt vették meg az újságot. Azt ol-
vasták el elôször… Hogy-hogy meg-
szûnik a lap?

Szintén be kell vallanom, nem marad-
tam közömbös a vélemények után. Jó 
érzés az, ha az ember tudja, hogy 
hiányzik valahonnan. De nem fogott el 
nagy elégedettség, vagy büszkeség, 
mert tudom azt jól, hogy minden hír-
lapírónak megvannak az olvasói. 

Egy lap fenntartása nem lehet pasz-
szió. Nem lehet csupán jó szándék.  Ma 
már egy olyan lap, ami nem botrányok-
ra és reklámokra épül, segítség nélkül 
nem tud fennmaradni. Ha fent is ma-
rad egy idôre, olyan az, mint a kavics, 
amit a gyerekek kacsáztatnak tó vizén. 
Pattan néhányat, aztán elmerül. A lé-
lekhez szóló gondolatok, nem számíta-
nak szenzációnak, támogatás nélkül 
sajnos elmerülnek. 

El kellett telni egy kis idônek, amikor 
bekopogott a hiánytérzet. És az üze-
netekbôl, levelekbôl is észre kellett 
vennem: a hiányt érzik mások is! Nem 
én hiányzom, hanem a lelki t plálék. 

Nem tudják jól megfogalmazni az 
igényt, de tudják : valami hiányzik az 
életükbôl. Hiányzik a vigasztaló szó. A 
bátorító mosolygás. Egy derûs emlé-
kezés.  Néhány együtt érzô kérdés. A 
tisztességes viselkedés. Egy baráti 
kéz, egy simogatás és a hit!  

 Most újság nélkül, miután már nem 
sürgetnek a lapzárták, van türelmem; 
ôszidôm avarján, régi emlékeimet ge-
reblyézgetni, s eszembe jutnak egyko-
ri kollegáim, akikkel összehozott a 
sors.  Legtöbbjükkel, csak úgy vélet-
lenszerûen találkoztunk egy szerkesz-
tôségben, egy presszóban. Sietve el-
mondtuk, hogy látjuk a világot. Hogy 
lehetne azt jobbá tenni. Meghallgattuk 
egymás ideáit. Híreket cserélünk. Bá-
torítottuk egymást, mint eltévedt gye-
rekek a sötét erdôben. Erôt merí-
tettünk közös hitünkbôl, s róttuk to-
vább a sorainkat. Pedig de jó lett volna 
megállni… Ami most vigasztal: 
akikkel egy hajóba kerültem, kivé-
tel nélkül a jó ügyéért eveztünk!  

 Közben észre sem vettük a szer-
kesztôket, akik lemondtak arról, hogy 
elmondják véleményüket, hogy meg-
fogalmazzák mindazt, ami a lelkükben 
lakozik, amitôl kellemesebb lehetne az 
élet. Nem volt alkalmuk elmondani, 
mert mindig a mi írásainkat rendezték, 
igazgatták. Tördeltek, javítottak, he-
lyet szorítottak, pöröltek és kértek, s 
újra kértek, mert a beígért „cikk „még 
mindig nem született meg… Rabszol-
gái voltak az újságunknak. Így emlé-
kezem, Czakó Sanyira a „Dátum” 
hajdani elsô szerkesztôjére. Ma is 
látom, ahogy kéziratokat olvasta, s 
közben ceruzáját morzsolta. Nyolcvan-

kilencben indított „Dátum „szerkeszté-
sére vállalkozott. Nagyon nehéz és za-
varos idôben. Amerikából kapott tá-
mogatással indított újság volt a Dá-
tum. Már a neve is homályt sejtetett.  
Ennek megfelelôen furcsa társaság 
verôdött ott össze.  Szerencsét keresô 
reform kommunistáktól, jobbat remé-
lô tanárokig és vigaszt keresô írókig, 
akadt ott minden féle nép. S csakhamar 
kiderült, hogy egy újság szájából nem 
lehet hideget és meleget egyszerre 
fújni. Meg is unták ezt az amerikai 
sponzokok…  
D. Szabó Jenôre a bajai „Független 

Délvidék szerkesztôjére” s a lapra, 
amit a rendszerváltás hajnalának ha-
sadásán indított el, csípôs tavaszi szél 
félelmet nem ismerô merészségével, 
most már mosolyogva gondolok. Ba-
rátom, hétrôl -hétre hátára vette a ba-
tyut, szerkesztéstôl a remittenda ösz-
szeszedésig. Ki tudja hányadik nyom-
dai határidôhöz kért fizetési hala-
dékot… Lyukas talpú cipôben járt, mi-
alatt híreinek alanyai ügyesen tolla-
sodtak… Mi pedig reménykedtünk: 
Mert az nem lehet, hogy annyi hû ke-
bel… Ma már tudom: Lehet.  

Teltek az évek s nem lett jobb. Jenô 
arcán lassan szaporodtak a ráncok, de 
mindezt nem vette észre, sem ô, sem 
mi.  Újság nélkül már nem tudta el-
képzelni az életet. Olyan volt a „Dél-
vidék” számára, mint a narkotikum a 
drogosnak. S ki tudja honnan, utolsó 
pillanatban, mindig tudott egy kis 
pénzt varázsolni: Jelky András, Tûr 
István, Tóth Kálmán, városában… S 
egyszer nem volt tovább.  Baja város 
képviselôi székeinek egyike segíthe-
tett volna. Sôt… Mindazok után, amit a 
nagy elôdök nyomán haladva, tiszta 
szívvel a városért tett, többet is meg-
érdemelte volna. Csak hát, Petôfi 
kisújszállási példája óta tudjuk: nép-
képviseletben nincs szükség igazi 
írástudókra…  

 Emlékszem László Kávás Gyulára, 
is, akihez egy rövid idôre oda sze-
gôdtem a Bátaszéki”Cikádorban” Neki 
már kellett egy kis lelki támogatás 
pohárba töltve is. Aztán elragadták a 
szabad versek. S azok szárnyán sok-
szor ébren álmodott.  De ô is a jó szán-
dék, a tisztesség, és a tisztaság szolgá-
latában küzdött az „elemekkel”, amíg 
bírta lélekkel.  Ócsai Barnabás vette 
át tôle a keresztet és vele a poharat. 
Vitte, amíg vinni lehetett az egyre ne-
hezedô terhet. Nagykarácsony vasúti 
állomása elôtt nyitotta ki a robogó 
gyors vonat ajtót és egy lépéssel be-
fejezte az utolsó lapzártát… Aztán 
amikor rám szakadt a szomorú gond, 
csakhamar rájöttem, hogy a töprengô 
írásnak, alkotásnak vége. Nem nekem 
való a szerkesztôi szék.  Azon vettem 
észre magamat, hogy már szerkesztés 
közben keresem az indokokat, miért 
húztam meg egyik- másik írást. Mert a 
szerzôk nagyon érzékenyek ám! S ki-
derült, hogy haragszanak már a ko-
rábbi jó barátok… Egy szerkesztô 
ugyan is soha nem mondhatja azt egy 
írásra, hogy rossz, pláne hogy csapni-
való. Egy lélek roppan össze ilyenkor.  
Kiv lt, ha ahhoz még politikai szándék 

is tárul.
Kellemes, derûs emlékek kötnek 

Csurka Istvánhoz. Kevesen tudják, 
róla s el sem hiszik talán, a sok mocsok 
után, amit a nyikhajok rászórtak, a be-
csület küldötte maradt! Különös érzé-
ke volt a hazugságok felfedezéséhez.  
Sok történettel megkeresték, de 
aranymosó szemével látta meg az 
arany szemeket, a sok homok között.  
Kiszûrte az igazságot a leghosszabb 
szövegbôl. S ami különös: Látta a jö-
vôt! Ez a váteszi, képesség, becsüle-
térzés sütött át írásain.  S belevágott 
egy reménytelen kísérletbe. Politiká-
ból és irodalomból akart létrehozni 
egy perpetuum mobilét. Sokan csodál-
tuk ezért. Sajnos el is hitt ûk, hogy 
mûködni fog. Pedig az ilyen párt-
képzôdményû találmányok, hazugság 
hajtóanyag nélkül nem mûködnek… 
Azt hiszem ez volt az a legfájdalmasabb 
felismerés, neki is, és még jó néhá-
nyunknak.

 Zsuzsáról csak a legjobbakat mond-
hatom. úgy esett bele a sajtó  lázas vi-
lágába, mint légy a levesbe. Bue-
nosban,  Czanyó Adorján belátta, 
hogy eljött a megpihenés ideje. Resz-
kettek m r a betûk a szeme elôtt... Le-
maradtak képek, elcsúsztak bekez-
dések. Egyre jobban hallotta zúgó 
hangot fülében... Egy küzdelmes új-
ságírói élet végére kellett kitenni a 
pontot. A magyar kolónia ott maradt 
nyomtatott szó nélkül. Keserû Zsu-
zsanna volt szakértelemben, nyelv-
tudásban, s lektorálásban, üzleti szem-
léletben az a személy, aki Argentínában 
meg tudott küzdeni a magyar kolóniát 
ért kihívással.  Ahogy a szólás tartja: a 
feladat megtalálja a megfelelô em-
bert! Vagy talán helyesebb a régi ma-
gyar közmondást idézni: ha az Isten 
hivatalt ad, tehetséget is ad hozzá! S 
hozzáfogott. Pedig már a nyugdíj kel-
lemes napjait kellett volna élvezni. De 
j tt még egy végsô nagy feladat. Olyan 
utolsó feladat, mint amikor palántaül-
tetéskor, a nap végén, a palántákat 
szortírozó kertész kezébe akad még 
egy üres virágcserép, s ott van elôtte 
egy halálra ítélt fonnyadt palánta.  S 
elültette még egyszer az Argent nai 
nyomtatott szó fonnyadt palántáját. Jó 
földet rakott köréje, jól megöntözte, 
mert valamiért sajnálta a kis palán-
tát… Ki is virágzott még egyszer az 
argentínai magyar gondolat. Ha bele 
gondolok szinte hihetetlen, hogy 
Ausztráliától, Brazílián, Egyesült  Ála-
mokon, Svájcon, Magyarországon, 
átkarolva dolgozott ez a szerzôi csapat. 
S egyetlen kötelék tartotta össze: a 
magyarság, a magyar szellemiség.  !  
Az Argentínai Magyar Hírlap egy év-
tizedig hozta még a magyar muskátlik 
csalhatatlan illatát…  
Ö regségemre megtanultam, hogy 

az emigrációs újság azért más. Az 
emigrációs újságot várják! Egy pi-
cit olyan már, mint a jó könyv, amit 
áhítattal lehet kézbe venni. Jó hí-
rek, szép remények, kedves emlé-
kek bújnak meg a sorok között. 

Bátaszék 2015 nov.

Classic Funeral Service 
Melbourne

Hamvasztásos temetés $1550-tôl

Hagyományos temetés $1895-tôl

Telefon: (03) 9700-2154

(Minden nap 24 órás elérhetôség)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Gsepreghy Ferenc, 
2. Az egykori hadiadó-fajtát, 3. A 
Névtelen Nulla együttesé, 4. Kipunak, 
5. Jean-Auguste Ingres francia festô-
mûvész nemcsak festeni, hanemhege-
dülni is nagyon szeretett, 6. Az 
Istállós-kô, 7. Hegedûs Csaba bírkozó 
72-ben, 8. Erupciónak, 9. A botanikáé, 
10. A sékel.

E heti kérdéseink:
1.Melyik a föld leghosszabb folyója?
2. Melyik évben pusztított a nagy 

londoni tûzvész?
3. Mit jelent magyarul a filozófia 

szó?
4. Melyik neves együttes szerezte a 

Flash Gordon c. film zenéjét?
5. Mi a neve Szófia folyójának?
6. Kik voltak tagjai az elsô római 

triumvirátusnak?
7. Ki tervezte a János-hegyi Erzsé-

bet kilátót?
8. Melyik országhoz tartoznak a 

Lipari-szigetekt?
9. Milyen állatokterjesztik a Lyme-

kort?
10. Mi a jelentése Tokió nevének?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Két szôke felszáll egy Szolnok felé 

tartó vonatra. Az egyik megkérdezi a 
kalauzt:

---- Elnézést, ez a vonat elvisz engem 
Kecskemétig?

---- Nem --- mondja a kalauz. Mire a 
másik szôke:

--- És engem?
* * *

Egy szôke nô érdeklôdik a vegyes-
boltban:

--- Cipôpaszta van?
--- Hogyne, kérem. Milyen cipôre?
--- Negyvenkettesre

* * *
Hogyan oszlatja fel a skót rendôr a 

tüntetô tömeget ?
Leveszi a sapkáját és kéregetni kezd.

* * *
Bemegy egy férfi a kocsmába:
---- Kérek egy Fidesz fröccsöt!!
--- Az milyen? --- kérdezi a kocsmá-

ros.
--- Kétharmad, egyharmad!!

* * *
A hajótörött ---- összeszedve utolsó 

erejét --- kiúszik a lakatlan szigetre. 
Partot érve a fáradságtól elájul.

Arra tér magához, hogy ott áll mel-
lette a felesége és üvölt:

--- Hol voltál, Józsi?! A hajó már teg-
nap elsüllyedt!

* * *
Két csöves csavargó beszélget.
---- Tudod, volt idô, amikor saját ko-

csim volt.
---- Hogyne --- tudom, anyád tologatott 

benne!
* * *

---- Vádlott, próbáljon végre más em-
ber lenni!

--- Én megpróbáltam bíró úr, de akkor 
meg három évet kaptam okirat hamisí-
tásért.

* * *
A tanár megkérdezi a kislány any-

jától.
--- Mondja, honnan örökölte a kislánya 

azt a hatalmas tudásszomját?
---- A tudást tôlem, a szomjat az 

apjától.
* * *

Egy férfi borotválást kér a borbély-
nál. A borbély, hogy jobban feszüljön a 
bôr az arcán, ad neki egy fagolyót.

--- Kérem vegye ezt a szájába, akkor 
sokkal szebben tudom borotválni.

---- Rendben. ---- feleli a vendég és 
berakja a golyót a szájába, majd teli 
szájjal megkérdezi:

---- És mi van akkor, ha véletlenül 
lenyelem?

---- Semmi gond. ---- feleli a mester. 
Majd holnap visszahozza, ahogy a 
többiek.

* * *
Orbán Viktor látogatóban van egy 

cigány vajdánál.
–-- Van egy hírem a számotokra! 

Jövôre minden családnak lesz autója!
–-- Te Zsiga, hozzá egy üveg pezsgôt a 

miniszterelnök úrnak, mert olyan gyö-
nyörûeket jósol nekünk!

–-- De van egy jobb hírem számo-
tokra! Jövôre minden családnak lesz 
lakása, hiszen a 3 gyerek után még 
10+10 millió forint is jár!

 ---- Te Zsiga, hozzá má még egy üveg 
pezsgôt a miniszterelnök úrnak, mert 
aranyból van neki a szája!

 ---- De van egy sokkal jobb hírem a 
számotokra! Jövôre minden cigány 
embernek lesz kiváló munkalehetô-
sége!

---- Te Zsiga, ne itasd má a minisz-
terelnök urat, mert nem látod, hogy 
tök részeg?!

* * *
Az aggódó atya egy este megvárja 

késõn hazatérõ lányát:
--- Egyáltalán nem tetszik ez az új 

fiúd, durva, faragatlan és buta.
--- Jaj, apa, nem --- feleli a lány. --- 

Sanci rettentõ okos ---- tudod, azt 
mondta, orvosnak készül. Képzeld, 
még csak kilenc hete járunk, és már 
kigyógyított abból a kellemetlen 
betegségembõl, ami eddig minden 
hónapban elõjött. 

* * *
Két jó barát támasztja a pultot a 

kocsmában.
--- Mondd, megegyeztél már a felesé-

geddel a vagyonmegosztásban?
 ---- Hogyne, a válóperes ügyvédem 

mindent elintézett.
 --- Na, mesélj!
 --- A lakás és a gyerek a feleségemé 

lett, az autó az enyém, a vagyon pedig 
az ügyvédé. 

* * *
Apuka sétál a gyerekével egy kastély 

romja körül. Mindenütt ledõlt falak, 
ledõlt oszlopok, elgurult kövek.

A kisfiú odafordul az apjához és 
megkérdezi:

--- Ugye itt tanult anya vezetni? 
* * *

Rámenõs utcai virágárus csalogatja a 
vevõt:

---- Uram, vegyen egy szép rózsacsok-
rot, lepje meg vele a feleségét!

--- Kösz, de nincs feleségem.
--- Akkor vegyen a barátnõjének!
--- Barátnõm sincs!
--- Akkor vegyen egy csokrot magá-

nak és ünnepelje meg, hogy milyen 
szerencsés. 

* * *
A jövendõbeli jogász vizsgázik.
--- Mi a bigámia büntetése? --- kérdi 

tõle a bíró.
--- Két anyós.

* * *
 --- Amikor így mosolyog rám, már a 

következõ találkozáson jár az eszem!
--- Óh, istenem! Maga folyton híze-

leg!
---- Hízelgésrõl szó sincs. Fogorvos 

vagyok. 
* * *

A tanító panaszkodik a szülõknek a 
kis Elemérre:

--- A maguké a legrosszabb gyerek az 
osztályban. Nem lehet vele bírni! És 
ami mindennek a teteje: még egyszer 
sem hiányzott!

* * *
Két rab beszélget:
--- Téged miért ítéltek el?
--- Szerelmes lett belém az anyósom.
--- És?
--- Elcsavartam a fejét.

* * *
 A fiú gyengéden átöleli a lányt a 

parkban, és a fülébe súgja:
--- Drágám, mondj legalább két szót, 

ami örökre összeköt bennünket!
--- Terhes vagyok.

* * *
Barátok egymás között:
---- Hogy sikerült az autóvezetõi 

vizsgád?
--- Nem tudom, mert amikor kijöttem 

a kórházból, a vizsgabiztos még nem 
tért magához. 

* * *
Cigánygyerek az apjához: --- Édesa-

pám, csuklik a ló!--- Hát itasd meg!--- 
De, nem úgy, össze... 

* * *
A cigány reggel benéz a postalá-

dájába, és talál egy fasírtot benne. 
Nézi, nézi, majd megkérdezi:

--- Hát nekem meg ki a fasírt?

Hihetetlen menekülés 
a Towerbôl

John Gerard jezsuita szerzetes a 
történelem talán egyik legnagyobb 
szökését hajtotta végre 1597-ben a 
londoni Towerbôl. A hihetetlen és el-
képesztô meneküléshez láthatatlan 
tintát, madzagot, kötelet használt, de 
szüksége volt egy hajóra, baráti segít-
ségre és természetesen isteni kegye-
lemre is.

John Gerard az I. Erzsébet korabeli 
Anglia fontos szereplôje. Kevesen tud-
ják, de azon kivételek egyike volt, 
akinek sikerült megszöknie a rettegett 
londoni Towerbôl.

A jezsuita szerzetes 1564. október 4-
én született Sir Thomas Gerard má-
sodik gyermekeként, akit felségárulás 
bûntettével bebörtönöztek, ezért 1569-
tôl három évig a Towerben rabosko-
dott. Johnt családja 12 évesen küldte 
Oxfordba tanulni Thomas testvérével 
közösen. Idôközben mindketten letet-
ték a protestáns fogadalmat.

Tizenöt és tizenhét éves kora között 
Gerard Rheimsben folytatta tanulmá-
nyait: ekkor hozta meg a döntését, 
hogy Istennek szenteli életét, és csat-
lakozott a jezsuitákhoz. Egy évet a 
párizsi jezsuita kollégiumban töltött, 
ám nagyon megbetegedett, ezért 
kénytelen volt hazatérni Angliába. 
Mikor hajója kikötött Dovernél, Ge-
rardot vallási okokból letartóztatták, 
és egy évre börtönbe került.

Az óvadékot Sir Anthony Babington 
kifizette, majd Gerardot Rómába 
küldte, hogy ott folytassa tanulmá-
nyait.
A jezsuita kém
Késôbb pápai felmentéssel visszatért 

Angliába, és elkezdte misszióját: kap-
csolatot teremteni a még fennmaradt 
angol katolikus közösségekkel Erzsé-
bet protestáns Angliájában. Társaival 
az éjszaka leple alatt érkezett meg a 
déli partokhoz. A kis csoport London 
felé tartott, ám más és más irányban, 
hogy ne keltsenek túl nagy feltûnést.

Gerard egy ifjú udvaronc álarcát 
öltötte magára: megtanult kártyázni, 
vadászni, és belevetette magát az 

éjszakázásba. Álcája érdekében nem 
vetette meg a nôi társaságot sem.

„Ez a férfi nemesi származású és 
nemesi vérvonalú, aki tökéletes szel-
lemi kaliberrel rendelkezik, és nagy-
szerû életerôt birtokol, mesteri szinten 
beszél három nyelven

–-- írta 1881-ben megjelent könyvében 
John Gerard-ról a protestáns dr. 
Jessops. „Ritka adománya a szónoklat 
képessége és a veleszületett jóindulat, 
illetve az udvarias viselkedés. Minden 
társadalmi körben kimagasodik emi-
att.”

Mindemellett Gerard igen veszélyes 
életet élt, több alkalommal hajszálon 
múlt, hogy elkapják. Soha nem tudhat-
ta, kik a barátai, és kik az ellenségei. 
Sokszor figyelték, és információkat 
szolgáltattak róla --– szegényes fizet-
ségért cserébe –-- a koronának. Hosszú 
és kitartó üldöztetése eredményeként 
végül 1594. április 23-án letartóztat-
ták.
Eredménytelen kínzások
A jezsuita pap a Towerbe került, ahol 

megkezdôdött a kihallgatása, melyet 
Sir Thomas Egerton vezetett. A vád 
így hangzott: „bûnbe vitte az embere-
ket, és a királynônek fogadott hûségük 
ellenére a pápához küldte ôket, emel-
lett beleavatkozott az állam ügyeibe”. 
John Gerard erre azt felelte, hogy az 
ellene felhozott vádakban nem köve-
tett el bûnt, és hozzátette, hogy a 
jezsuitáknak egyébként is szigorúan 
tilos foglalkozniuk állami dolgokkal.

Miután nem szolgált „érdemi” infor-
mációkkal, megkezdôdött a kínzása.

A fennmaradt feljegyzések szerint 
három alkalommal vallatták. Mindhiá-
ba.

Csupán egyetlenegyszer beszélt 
azokról a reményeirôl, hogy egész 
Anglia –-- beleértve Erzsébetet is –-
visszatér Rómához.

„A kínzóim levittek egy föld alatti 
pincébe, ahol bilincset tettek a csuk-
lómra, és a hátam mögött, láncok 
segítségével függôlegesen felemelték 
a kezemet egészen odáig, hogy csak a 
lábujjam érintette a talajt” –- írta 1597-
es visszaemlékezésében John Gerard.

„Késôbb egy pánt segítségével súlyo-
kat erôsítettek a bokámhoz, és tovább 
emeltek felfelé. Miközben így lógtam, 
elkezdtem imádkozni. A mellettem 
álló úriember megkérdezte, hogy val-
lok-e végre, de azt feleltem, hogy nem 
tudok mit.”

A kínzást ezután addig folytatták, 
amíg a fájdalom szinte elviselhetet-
lenné vált.

John Gerard úgy fogalmaz: „majd-
nem szétvetette a belsô forróság”, mi-
közben folyamatosan Istenhez könyör-
gött. A közel egyórás tortúrát végül, 
meglepô módon, különösebb testi 
károsodás nélkül megúszta.
Narancslé és egy kis segítség
A börtönôr megvesztegetése után 

Gerard meglátogathatott egy másik 
elítéltet, a katolikus John Ardent, akit 
szintén államellenes összeesküvéssel 
vádoltak. A jezsuita pap a sótoronyban 
raboskodott, míg társa a kerten túl, az 
úgynevezett bölcsôtoronyban. Mikor 
Gerard meglátogatta Ardent, rájött, 
hogy a másik torony igen közel van a 
külsô falakhoz, és ablakai a várárokra 
néznek.

Kiszámolta, hogy külsô segítséggel 
lehetséges lenne egy kötelet leeresz-

teni a toronyból a másik oldalra, ahol a 
szabadság várja.

„Egy narancslével írt levelet csem-
pészett ki Londonba, amiben segít-
séget kért az egyik régi szolgálójától, 
Richard Fulwoodtól, aki katolikus 
szimpatizáns volt” –-- írja a Tudorstaff 
az igen veszélyes szökési kísérletrôl.

Megérkezett a pozitív válasz, így 
1597. október 3-án Gerard és Arden 
elkezdte szökési kísérletét: miután az 
egész estét együtt tölthették, a két rab 
hozzákezdett az ajtózár körüli kövek 
kibontásához.

A plafont éjfélre érték el, és szinte 
ugyanebben a pillanatban vették észre 
a három férfit is egy csónakban, akik a 
várfalhoz közelítettek. Megálltak, és 
horgászatot imitáltak, ám mielôtt Ge-
rard és társa bármit tehetett volna, 
egy közelben élô férfi megzavarta 
ôket. Miután türelmesen kivárták, 
hogy távozzon, rájöttek, hogy az egyre 
növekvô dagály miatt lehetetlenné 
vált a tervük végrehajtása.

A víz veszélyesen közel sodorta a 
csónakot a híd lábához.
Második szökési kísérlet
Miután az elsô szökés meghiúsult, 

Gerard másnap meglepve hallotta, 
hogy megmentôi újra megpróbálják 
ôket kiszabadítani. Ismét megvárták, 
míg minden elcsendesedett, majd fel-
másztak a tetôre. Ledobván egy sú-
lyokkal ellátott béklyót, felemeltek 
egy kötelet, melyet a lent váró kisza-
badítóik kötöttek rá. A terv az volt, 
hogy ezen csúsznak le, de a kötél elhe-
lyezkedésének szöge miatt inkább 
váltott kézzel kapaszkodva másztak 
végig rajta.

Ha arra gondolunk, hogy Gerardot 
nem sokkal korábban kínozták meg, ez 
kockázatos vállalkozásnak bizonyult. 
Miközben a „kis csapat” mászott, Ge-
rard észrevette, hogy a kötél, melyen 
lefelé ereszkedtek, lesüllyedt, minden 
korábbinál nehezebbé téve a haladást. 
A kötelet a lábaik között tartva, a je-
zsuita a magas tetôrôl felhúzta magát, 
félúton azonban nagyon elfáradt, és 
közel állt ahhoz, hogy lezuhan a sötét-
ségbe.

„Sikerült a kötél közepéig megtarta-
nom magam, aztán elakadtam” –-- írja 
John Gerard visszaemlékezésében. 
„Az erôm elhagyott, és nem kaptam 
levegôt, pedig szinte még csak akkor 
kezdtem el mászni, az egész egy örök-
kévalóságnak tûnt.”

Hihetetlen, de végül sikerült átküz-
denie magát a másik oldalra, ahol 
segítség nélkül felmászott. Beszálltak 
az ott várakozó csónakba, és gyorsan 
elhagyták a Towert.
Összegyûjtötte történeteit
A csodával határos szökés után John 

Gerard egy régi barátja, Elisabeth 
Vaux segítségével hagyta el az orszá-
got. A spanyol nagykövet hintójára 
szállt, és egy inas álruhájába bújva 
angolosan távozott.

Késôbb jezsuitaként folytatta életét 
Európában, ahol felettesei utasítására 
megírta önéletrajzát The Autobiog-
raphy of an Elizabethan címmel. 
Könyve azoknak az eseményeknek és 
történéseknek a gyûjteménye, melye-
ket „Erzsébet Angliájában” élt át.

John Gerard 1637-ben, 73 évesen 
hunyt el Rómában.

(Jeki Gabriella összeállítása)



00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Hogy volt?!  1962-
ben alakult Express  Zene-
kar
02:20 Töredékek  A ma-
gyar biedermeier 
02:45 Egy szív megáll 
(1942)  Rendezte: Kalmár 
László. Szereplők: Karády 
Katalin (Anna), Uray Tiva-
dar (Futó Sándor), Nagy 
István (Zoltán), Pálóczy 
László (Pallós), Kiss Ma-
nyi (Pallósné), Pálóczi 
László (Pallós bonviván), 
Kiss Manyi (a felesége), 
Makláry Zoltán (köszö-
rűs), Misoga László (bű-
vész), Lehotay Árpád, 
Halmay Tibor, Pethes Fe-
renc. Futó Sándor betege-
sen féltékeny a feleségére. 
Mindenkire gyanakszik, 
még felesége impresszárió-
jára is. Fél attól, hogy apja 
sorsára jut, aki megölte 
anyja vélt szeretőjét, majd 
maga is öngyilkos lett. 
Sándor szeretné elejét ven-
ni ennek, ezért öngyilkos-
ságot kísérel meg, de siker-
telenül. Felgyógyulva 
tovább marja lelkét a 
féltékenység…
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Erdővidék 
2. - Miklósvárszék 
05:50 Négy szellem 
06:45 Ridikül  1 
07:40 Viszlát, elvtársak! 
(2011)  6/2.: A fenyegetés 
1980-1985. Francia-német-
magyar-lengyel-cseh 
dokumentumfilm-sorozat  
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Öt kontinens  
09:15 Rúzs és selyem   
09:45 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Summa    
10:15 Az utódok remény-
sége   
10:40 Isten kezében  Egy 
bohócdoktor mindennapja.
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Szerelem jutányos 
áron (1973)  Rendezte: 
Bán Róbert. Szereplők: Bó-
ka Márta, Ferenczi Kriszti-
na, Hacser Józsa, Hegedűs 
Ágnes, Kéry Gyula, Mezey 
Lajos, Orbán Tibor, Pásztor 
Erzsi, Pécsi Sándor, Váradi 
Hédi, Vass Éva, Verebély 
Iván. Pécsi Sándor utolsó 
tévéfilmjében a tizedrangú 
színészi szerepben szélhá-
most személyesít meg
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Médiaklikk    
13:45 Öt kontinens   
14:15 Rúzs és selyem   
14:45 Család-barát   
16:05 Roma Magazin   
16:40 Domovina   
17:10 Itthon vagy!   
17:30 Tálentum (2005)  
Pálffy Tibor színművész.
18:05 Égjen inkább az 
olajmező… (2014)  Ma-
gyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! (2013)  
Cserháti Zsuzsára emlé-
kezünk 
20:00 Üdítő  
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát
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00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:25 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:15 Szerelem jutányos 
áron (1973)  Rendezte: 
Bán Róbert Szereplők: 
Bóka Márta, Ferenczi 
Krisztina, Hacser Józsa, 
Hegedűs Ágnes, Kéry 
Gyula  Mezey Lajos, 
Orbán Tibor, Pásztor Erzsi, 
Pécsi Sándor, Váradi Hédi, 
Vass Éva, Verebély Iván
03:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Szapolyai 
János (1526-1540) 
04:00 Üdítő  
05:00 HÍRADÓ     
05:15Angol nyelvű hírek   
05:25  Hazajáró (2013)  
Gyergyói-havasok 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Dr. 
Zacher Gábor toxikológus 
06:50 Ridikül   
07:45 Kézjegy "A matyó" 
- Koncz Gábor portré 
Koncz Gábor, Kossuth-
díjas színművész hangu-
latos birtokán járt a műsor 
stábja. A művészt nem 
kell bemutatni senkinek, 
gene-rációk nőttek fel 
színházi, filmes és 
televíziós szere-pein, 
férfias karaktere, 
műveltsége és humora 
nagyon sok hívet szerzett 
és szerez ma is. Olyan 
színházi és filmes 
iskolából jött, amelynek 
központja az érték és a 
nemzeti gondolkodás. 
08:25 Német nyelvű hírek   
08:35 Térkép    
09:10 Szerelmes földrajz  
Eifert János fotóművész 
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:45 Minden tudás   
10:10 Evangélikus 
magazin    
10:35 Önkéntesek   
11:15 Angol nyelvű hírek  
11:30 Zsarumeló (1985)  
Rendezte: Gát György. 
Szereplők: Ambrus 
András, Bánffy György, 
Bárdy György, Bitskey 
Tibor, Dancsházi Hajnal, 
Fülöp Zsigmond, Görbe 
Nóra, Hankó Attila, 
Hollósi Frigyes, 
Hunyadkürti István, Inke 
László, Koltai Róbert (-), 
Körtvélyessy Zsolt, 
Madaras József, 
Raksányi Gellért, Sáfár 
Anikó, Tallós Andrea
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor    
13:45 Térkép    
14:15 Szerelmes földrajz 
Eifert János fotóművész 
14:45 Család-barát   
16:05 Srpski Ekran    
16:35 Unser Bildschirm   
17:05 Magyar gazda  
17:25 Útravaló   
17:50 A vaddiófa árnyéka - 
Rácz Sándor arcképe 2/1. 
19:00 Hogy volt?! Tordai 
Teri születésnapjára 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 2011
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ    
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Esély    
01:45 Kék bolygó   
02:10 Zsarumeló (1988)   
03:30 Carlo és vendégei 
Vargányagomba mádi 
módra 
04:00 Rocklexikon Benkő 
László 
05:00 HÍRADÓ    
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Gutin-
hegység - A kárpáti vulkán 
taréja 
05:50 Lyukasóra   
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Rozs-
nyai Margit pszichológus 
06:50 Ridikül   
07:45 A vaddiófa árnyéka - 
Rácz Sándor arcképe 2/2.:  
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:45 Hazajáró    
09:15 Magyar Krónika  
09:40 Orosz nyelvű hírek   
09:50 Tessék!    
10:15 Útmutató   
10:40 Kereszt-Tények  
10:50 Így szól az Úr!   
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 A windsori víg nők 
(1995)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Horváth Z. Ger-
gely. Szereplők: Bogdán 
Zsolt (Fenton), Bölönyi 
Zsolt (Rugby), Fodor Pi-
roska (Tündér), Fülöp Er-
zsébet (Anna), Gábor 
László (Szolga), Gáspárik 
Attila (Pistol), Győrffy 
András (Sir Hugó Evans), 
Keresztes Attila (Kence), 
Mende Gabriella (Öreg 
Tündér), Nagy Dezső (Dr. 
Caius), Nagy István 
(Nym), Tordai Tekla (Ro-
bin), Bíró József (Keszeg), 
Csiky Ibolya (Fordné), 
Czintos József (Sir John 
Falestaff), Gáspár Imola 
(Pagené), Hunyadi László 
(Ford), Kárp György (Pa-
ge), Makra Lajos (Kevés), 
Spolarics Andrea (Sürge 
asszony) Sir John Falstaff, a 
korhely lovag egyszerre két 
asszonynak ír szerelmes 
levelet, azt remélve, hogy 
kiürült pénztárcáját a férjek 
pénzéből feltöltheti. Az 
asszonyok azonban rájön-
nek a turpisságra 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:45 Hazajáró    
14:15 Magyar Krónika  
14:50 Család-barát   
16:05 Slovenski utrinki   
16:35 Alpok-Adria   
17:10 Család és otthon   
17:35  Isten kezében Vezér 
Ferenc atya 
18:10 Változó korban 
(2013)  Magyar doku-
mentumfilm  
19:05 Hogy volt?!Bencze 
Ilona felvételeiből 
20:05 Szenes Iván írta
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül  
23:30 A KOMMUNIZ-
MUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA . A kom-
munizmus és a Gulág  
áldozatainak emlékére   

00:25 A KOMMUNIZ-
MUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA. Isten 
kezében Vezér Ferenc atya 
00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Életművész Vastag 
Csaba 2013
02:20A windsori víg nők 
(1995)  Magyar tévéfilm  
03:50  Szenes Iván írta 
04:35 Töredékek A víz és 
az ember 
05:00 HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2013)  
Kőhát - A máramarosi só 
birodalma 
05:50 Lyukasóra Irodalmi 
műsor  
06:20  Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Danny 
Blue mentalista 
06:50 Ridikül   
07:45 Változó korban 
Magyar dokumentumfilm  
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák .  A két 
Hervai – Sepsiszentgyörgy, 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
09:15 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Iskolapad   
09:50Élő egyház    
10:15 Katolikus krónika   
10:40 Isten kezében  
11:10  Angol nyelvű hírek   
11:25 Asszony a viharban 
(1974)  Rendezte: Málnay 
Levente. Szereplők: Avar 
István (Mihály), Balázs 
Péter (Dongó), Bánsági 
Ildikó (Hédi), Bányai Já-
nos, Császár Angela (Kati), 
Gyimesi Pálma (Szemeré-
né), Horesnyi László 
(Nyomozó), Horkai János 
(Dorombai), Horváth 
József, Kelemen Erzsébet, 
Kéri Gyula, Kollár Béla, 
Kovács Károly (id.
Bencsáth), Lengyel Erzsi, 
Márkus László 
(Főtanácsos), Mécs Károly 
(Nyomozó), Némethy 
Ferenc (Sudár), Orsolya 
Erzsi (Bencsáthné), 
Örkényi Éva, Pádua Ildikó, 
Perlaki István (Csávossy), 
Piros Ildikó (Anna), Prókai 
István (Nyomozó), Sallay 
Kornélia (Szlávikné), 
Sárosi Gábor, Szever János 
(-), Sziller Tamás 
(Bencsáth Péter), Tábori 
Nóra (Pásztélyiné), Tarsoly 
Elemér, Temessy Hédi, 
Tolnay Klári (Sudárné), 
Tordy Géza (Bencsáth 
Tamás), Tyll Attila, Varga 
Gyula
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!   
13:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A két 
Hervai - Sepsiszentgyörgy 
2000
14:20 Család-barát  
15:35 Életkerék    
16:10 Kosár   
16:35 "Vidi 30́ , avagy 
Sóstó felett újra felragyog 
az ég 
18:00MMA - portrék  
19:00  Hogy volt?! Ujlaki 
Dénes születésnapjára 
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül   
23:25Család-barát  

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Asszony a viharban 
(1974) Rendezte: Málnay 
Levente
02:50 Meglepetés (2004)  
Magyar rövidfilm 
03:00 Carlo és vendégei.
Tengeri halfilé pirított 
kelkáposztával, burgo-
nyával sütve
03:35 Legenda - válogatás 
04:00 Slágertévé  
05:00HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Kelet-
Szlavónia 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás (2007)  
06:40 Öt kontinens   
07:15 "Vidi 30́ , avagy 
Sóstó felett újra felragyog 
az ég"  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:45 Kosár    
09:10 Itthon vagy!    
09:30 Orosz nyelvű hírek   
09:40 Szerelmes földrajz   
Eifert János fotóművész 
10:15  Rúzs és selyem   
10:45 Öt kontinens  
11:10 Angol nyelvű hírek    
11:35 Két lány az uccán 
(1939)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Tóth Endre 
Szereplők: Tasnády 
Fekete Mária (Kártély 
Gyöngyi), Bordy Bella 
(Torma Vica),  Ajtay 
Andor (Csiszár István), 
Vaszary Piri (Pletyus), 
Csortos Gyula (Filc 
bácsi), Adorján Éva, Rá-
day László. A harmincas 
évek végének Budapestjén 
összetalálkozik két, külön-
féle indíttatású vidéki lány. 
Az egyik gazdag földbir-
tokos család megesett, 
kitagadott gyereke, a másik 
ugyanabból a faluból egy 
árva parasztlány. A kita-
gadott Gyöngyi Budapes-
ten elveteti gyerekét, majd 
egy női zenekar hegedűs-
eként keres pénzt, hogy 
eltartsa magát. Az egysze-
rű, őszinte Vica egy építke-
zésen kezd dolgozni, de 
hamarosan meggyűlik a 
baja a főépítésszel, akibe 
ráadásul szerelmes lesz. A 
két lány életét összetalál-
kozásuk gyökeresen 
megváltoztatja. Egymást 
erősítve menekülnek az 
elzülléstől és megtalálják 
felemelkedésük útját, sőt, 
boldogságukat.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Szembesítés - ada-
lékok egy pogrom termé-
szetrajzához (IX.- X.-
XI.)  3/3.: XI. rész "No ai 
venit bine!"   (Ne légy 
üdvö-zölve !) Magyar 
dokumentumfilm-
sorozat  
14:20 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000)  
Kossuth Lajos 
14:40 Család-barát   
16:15 Novum   
16:45Hogy volt?!    
17:45  Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
18:35 Mindenből egy van 
A csomag
19:40 A Dal   /6/6.:  2016
22:00 HÍRADÓ  
22:45 Legenda - válogatás  
23:15 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:20 Gasztroangyal  
Erdély télen II. rész 2016
02:20 Töredékek Közép-
kori váraink A nagyobb-
részt romjaikban fenn-
maradt várak a közelmúlt 
éveiben újra a társadalmi 
érdeklődés előterébe kerül-
tek Magyarországon ép-
pen úgy, mint szerte Eu-
rópában. Az érdeklődés 
nem új keletű, időről időre 
más és más formában 
megismétlődik. Történel-
münknek ugyanis volt egy 
olyan és nem is rövid ideig 
tartó korszaka, amikor a 
várak jelentősége és sze-
repe meghatározó volt az 
állam életében. A várak a 
10. századtól kezdve a 18. 
századig nemcsak védtek 
az ellenséggel szemben, 
hanem egyúttal közigaz-
gatási szerepet is 
betöltöttek 
02:45 A Dal   /6/6.:  2016
05:00 HÍRADÓ     
05:15Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2013)  
Liptói-havasok 
05:50  Gasztroangyal  
Erdély télen II. rész 2016
06:45 Szembesítés - ada-
lékok egy pogrom termé-
szetrajzához (IX.- X.-XI.)  
3/3.: XI. rész "No ai venit 
bine!"   (Ne légy üdvö-
zölve!) Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  A több 
mint tizenöt évvel korábbi 
"szereplők" emlékeznek 
részben akkori élménye-
ikre, s egyáltalán az emlé-
kezés miben létére /egye-
temi tanár, vállalkozó, 
ápolónő, színházigazgató 
stb. Ugyanakkor megjele-
nik az a perspektíva is, 
különböző beállítódásban, 
és más-más szocializációs, 
és intellektuális síkon, 
hogy miként látják, mivel 
tudják kiegészíteni akkori 
benyomásaikat. 
07:45 Német nyelvű hírek  
07:55 Élő egyház    
08:20 Profit7    
08:40 Orosz nyelvű hírek   
08:50 Noé barátai    
09:25 Novum   
09:55 Térkép    
10:25 Angol nyelvű hírek   
10:40 A Dal 6/6.:  2016
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Református isten-
tisztelet közvetítése 
Révkomáromból   
14:20 Egy tollvonás egy 
nép sorsa 2/1. Magyar-
szlovák dokumentumfilm 
15:25 Egy tollvonás egy 
nép sorsa 2/2.:  Magyar-
szlovák dokumentumfilm  
16:25 Rejtélyes XX. század  
16:55 Önök kérték   
17:55 Öt kontinens   
18:25 Szeretettel 
Hollywoodból   
19:00 Gasztroangyal  
Erdély télen II. rész 2016
20:00 Szórakoztató műsor 
21:00  HÍRADÓ     
21:30 Munkaügyek 24/7.: 
"Az irodafelújítás"
22:05 On The Spot: 9 
hónap alatt a Föld körül .A 
mi 9 hónapunk 
23:00 Öt kontinens    
23:30 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Önök kérték    
02:25 Zsarumeló (1985)  
Rendezte: Gát György 
Szereplők: Ambrus 
András, Bánffy György, 
Bárdy György, Bitskey 
Tibor, Dancsházi Hajnal, 
03:40 Töredékek (2001) A 
Hunyadiak Magyar isme-
retterjesztő  
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Rozsály 
05:50 Lyukasóra (2011)  
Irodalmi műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Dr. 
Hetesi Zsolt fizikus 
06:50 Ridikül   
07:45 A vaddiófa árnyéka - 
Rácz Sándor arcképe 
(2005)  2/1. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  A 
vaddiófa árnyéka című 
portréfilm főhőse - szak-
mája szerint - szerszámké-
szítő. Ez áll a névjegykár-
tyáján is, persze mellesleg 
a Magyarok Világszövetsé-
gének tiszteletbeli elnöke. 
Ő Rácz Sándor, akit 56-
ban a munkástanácsok 
elnökének választottak. A 
film az 56-os forradalom 
és főként a munkástaná-
csok utóvédharcának nap-
jait és a megtorlás, a bör-
tönévek időszakát idézi fel. 
Rácz Sándor az amnesztia 
után is aktív, a magyar 
ellenzék egyik emblemati-
kus alakja.
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Rejtélyes XX. század  
09:25 Nagyok  Finta 
József 2. 2016 Ugron 
Zsolna író a Nemzet Mű-
vésze díjjal kitüntetett épí-
tésszel beszélget versekről, 
zöld városokról, itthonról 
és otthonról, kompromisz-
szumokról, tanulópénzről 
és arról, milyen érzés haza-
jönni egy városba, amely-
nek képét ő maga is jelen-
tősen formálta.
09:55 Orosz nyelvű hírek   
10:05 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:30 Új nemzedék  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:35 Zsarumeló (1988)  
Rendezte: Gát György
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad   
14:15 Nagyok  Finta 
József 2 2016
14:45 Család-barát   
16:15 Hrvatska Kronika   
16:50 Ecranul Nostru   
17:20 Zebra   
17:40 Kárpát expressz   
18:05 A vaddiófa árnyéka - 
Rácz Sándor arcképe 2/2. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
19:00 Hogy volt?! (2014)  
Szilágyi Tibor felvételeiből 
20:00 Rocklexikon (2007)  
Benkő László 
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 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.

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

VÁROSI HÁZ ELADÓ, BUDAPES-

TEN ZUGLÓBAN a XIV. kerületben 

egy három szoba öszkomfortos ház, 

hátsó terasszal és pinceszinti garázs 

helységgel, kis elôkert és hátsó udvar 

résszel. Közel a villamos megállóhoz. 

Vételár 30,000,000 HFT. Elôzôleges 

érdeklôdés: erobert@iprimus.com.au

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

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

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy-

höz. Referencia szükséges. További 

részletekért hívja Mancit, 9362-1211

MAGÁNYOS 75 éves férfi 60-70 év 

közötti högy ismeretségét keresi tár-

saság, késôbb esetleg házasság cél-

jából. Kérem hívjon a (02) 4736-1297 

telefonszámon.

57 ÉVES. Fiatalos, vidám kis ked-

ves, mosolygós, intelligens, ôszinte Is-

tenfélô nô vagyok. Magyarországon 

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

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

élô. Szôke kék szemû, Sportos / 50 kg  

156 cm. Keresem azt a független, kel-

lemes megjelenésû becsületes, bevál-

lalós, komoly középkorú urat, 65 éves 

korig, aki szívesen meghívna pár hó-

napra fôként Sydneybe. A szállást, el-

látást MINDENFÉLE BETEGSÉG - 

GYÓGYITÁSÁVAL, TÚLSÚLYOS 

BETEGEK FOGYASZTÁSÁVAL 

TARTÓSAN, tudnám viszonozni, tár-

salgással, házimunkával. CSAK 

MAGYARUL BESZÉLEK ...

Email címem: maggie3p@gmail.com


