
Mailed  on Friday, 4th March 2016

Price $ 4.00
Including GST

No. 2909.  10  March  2016          Printed Post approved PP 1000 2449       LVIII évfolyam 8. szám            2016. március 10.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                              2016. március 10. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR

A SAUL FIA OSCAR-DÍJAT 
KAPOTT

Az Amerikai Filmakadémia a Legjobb idegennyelvû film kategóriájában 
Oscar-díjban részesítette a Nemes Jeles László által rendezett Saul fia címû 
magyar filmet. 

Nemes Jeles László a díj átvételekor megköszönte az Amerikai 
Filmakadémiának a fantasztikus megtiszteltetést, a Sony Picutres Classicsnak, 
hogy támogatták a filmet. Külön megköszönte Magyarországnak, hogy 
finanszírozta a film elkészültét. A rendezô azt nyilatkozta, hogy szeretné 
megosztani a díjat, a fôszereplôvel Röhrig Gézával és a stábbal, akik hittek 
ebben a filmben. „Az emberiség legsötétebb óráiban is, talán van bennünk egy 
belsô hang, ami lehetôvé teszi, hogy emberek maradjunk. Errôl a reményrôl 
szól ez a film” – mondta a rendezô.

Nemes Jeles László rendezô holokausztdrámája az elsô magyar alkotás, 
amely 1982 óta elnyerte az amerikai filmakadémia elismerését, harmincnégy 
évvel ezelôtt Szabó István Mephisto címû mûve diadalmaskodott.
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Március 12-én Gergely névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Domán, 
Edbert, Egbert, Engelhard, Gerô, Gyö-
re, György, Györk, Györke, Ince, 
Maximilián, Miksa, Misa, Szibill, Szi-
billa, Teofánia, Tifani névnapja van.

Március 13-án Krisztián, Ajtony 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Arabella, 
Arita, Arvéd, Arvid, Csolt, Egyed, Ida, 
Lándor, Leander, Lizander, Lizandra, 
Patrícia, Roderik, Rodrigó, Rozina, 
Rut, Salamon, Salvador, Solt, Zina, Zol-
ta, Zoltán névnapja van.

Március 14-én Matild névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Jarmila, 
Matilda, Méta, Metta, Paulina, Pólika, 
Tikva, Tilda, Tilia, Tilla névnapja van.

Március 15-én Kristóf névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Elektra, 
Keled, Kelemen, Kelemér, Kelen, 
Krisztofer, Lulu, Ludovika, Lujza, 
Lukrécia, Perenna, Sudár, Sudárka, 
Zakária, Zakariás névnapja van.

Március 16-án Henrietta névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ábris, 
Bálint, Cirják, Cirjék, Eszmeralda, Eu-
zébia, Geréb, Gereben, Hamlet, Harri-
et, Helmut, Hendrik, Henriett, Henrik, 
Herbert, Hilár, Hilárion, Hiláriusz, 
Jetta, Jetti, Nóna, Nónusz, Ôzike, Va-
lentin, Vidor, Zádor névnapja van.

Március 17-én Gertrúd, Patrik 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Jozefa, 
Jozefin, Jozefina, József, Nóna, Páris, 
Patrícius, Pedró, Petur, Petúr, Trudi 
névnapja van.

Március 18-án Sándor, Ede név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Alexa, 
Alexander, Alexandra, Cirill, Ében, 
Eduárd, Edvárd, Edvarda, Kirill, Nár-
cisz, Narcissza, Narcisszusz, Szalvátor, 
Szandra, Szani, Szibill, Szibilla név-
napja van.
Március 19-én József, Bánk 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Jozefa, 

Jozefin, Jozefina, Józsa névnapja van.

Aláírták a Magyarország és 
Ausztrália közötti „Work and 
Holiday” vízumegyezményt

Dr. Gruber Attila Magyarország canberrai nagykövete ünnepélyes keretek 
között aláírta a több éves munkával elôkészített, magyar-ausztrál „Work and 
Holiday” vízum-megállapodást az ausztrál Parlamentben. A dokumentumot 
ausztrál részrôl Peter Dutton, migrációs és határvédelmi ügyekért felelôs 
miniszter írta alá. 

A megállapodás alapján évente 200 magyar, illetve ugyancsak 200 ausztrál, 
18 és 30 év közötti fiatal számára nyílik lehetôség arra, hogy egymás országába 
utazzanak egy év idôtartamra és ott munkát vállaljanak, illetve tanuljanak.

A megállapodás a két fél ratifikációs folyamatának néhány hetet igénybe 
vevô befejezése után, kölcsönösen egyeztetett idôpontban lép hatályba. A 
„Work and Holiday” megállapodás keretében az ausztrál vízum beszerzésének 
részleteit a hatályba lépést követôen az ausztrál Migrációs Minisztérium 
honlapja (http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/462-), illetve az ilyen típusú 
vízumokat regionális európai hatáskörrel intézô berlini ausztrál nagykövetség 
honlapja http://germany.embassy.gov.au/ teszi majd közzé.

(Külgazdasági és Külügyminisztérium)
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Apósa Franknek
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Dédnagyapja Analisenek.
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A Saul fia a Mustang címû francia, A kígyó ölelése címû kolumbiai, az Egy 
háború címû dán és A sivatagon át címû jordániai filmmel volt versenyben.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált arra, hogy Nemes 
Jeles László alkotása, a Saul fia nyerte a legjobb idegen nyelvû filmnek járó 
Oscar-díjat Los Angelesben.

„A magyar film nagy napja. Mindenkinek köszönjük” – olvasható a 
bejegyzésben, amelyben a kormányfô gratulációja angolul is olvasható.

Közel hárommilliárd 
a tehetséges fiatalokra

Miként tavaly, idén is 2,8 milliárd forintot fordíthatnak a hazai költségvetésbôl 
a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítására --- közölte az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelôs államtitkársága.

A tárca közleménye szerint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 
idei elsô ülésén egyhangúlag fogadták el a 2016. évi pályázatok forrásfelosz-
tásának és ütemezésének javaslatát. Az ülésen Schanda Tamás ifjúságpolitiká-
ért és esélyteremtésért felelôs helyettes államtitkár elmondta, figyelemfelhívó 
kampányt indítottak azért, hogy minél többen ajánlják fel adójuk 1 százalékát a 
Nemzeti Tehetség Programnak.

A helyettes államtitkár az ülésen azt közölte, hogy ettôl az évtôl számos nyílt 
felhívás is elérhetôvé válik a határon túli, oktatási profilú magyar civil szerve-
zetek, magyar tanítási nyelv általános vagy középiskolák tehetséggondozó 
programjai, határon túli magyar tehetségek számára is.

A pályázati felhívások várhatóan tavasszal jelennek meg annak érdekében, 
hogy a tehetségsegítô szervezetek már támogatást nyert programjaikkal ter-
vezve kezdhessék meg a 2016/2017-es tanév szakmai munkáját --- írták.

Az ülésen tájékoztatást adtak arról is, hogy uniós fejlesztési forrásból a Te-
hetségek Magyarországa elnevezés programra a következô öt évben 6,5 mil-
liárd forintot fordíthatnak.

1300 milliárd forintos kárt okozott ez 
a magyar gazdaságnak

Az orosz embargó leginkább hús és tejtermékeket, valamint a zöldséget és 
gyümölcsimportot érintette.

Az embargó leginkább hús és tejtermékeket, valamint a zöldséget és gyü-
mölcsimportot érintette. Az unió július végéig hosszabbította meg az Orosz-
országgal szembeni szankciókat, válaszul Moszkva augusztus 5-ig tartja ér-
vényben az embargót.

„Nekünk szövetségeseket és partnereket kellett keresnünk abban a kérdés-
ben, hogy az Európai Unió július végén olyan döntést hozzon, ami nekünk 
megfelelô lenne és nekünk az lenne a megfelelô, ha a szankciókat megszüntetnék 
és válaszlépésként Oroszország az embargót eltörölné” –-- fogalmazott Budai
Gyula miniszteri biztos.

Negyvenezerrel lettünk 
kevesebben

Tavaly Magyarország lélekszáma 40 ezerrel csökkent, miután jelentôsen 
nôtt a halálozások száma, míg a születések száma nem változott. 2015-ben 91700 
gyermek jött világra, míg 131600-an haltak meg.

Tavaly 45 900 házasságkötést regisztráltak, ami 18 százalékkal, 7120-szal - 
múlta felül a a 2014-es értéket. A frigyek száma az év mindegyik hónapjában 
meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül októberben 40 százalékkal többen 
kötöttek házasságot, mint az elôzô év azonos idôszakában.
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HÍREK
A születésszám alig kétszázzal haladta meg a 2014-est. Az év elsô öt hónapjá-

ban és szeptemberben emelkedett, a többi hat hónapban viszont elmaradt az 
elôzô évitôl. A legnagyobb, 5,6 százalékos növekedést januárban regisztrálták, a 
legjelentôsebb visszaesés pedig júliusban történt, amikor 4,1 százalékkal keve-
sebben látták meg a napvilágot, mint egy évvel korábban.

A 12 hónap alatt 131 600-an hunytak el, ami 4,2 százalékkal, 5292-vel --- több, 
mint 2014-ben. A halálozások száma az év hat hónapjában emelkedett, hatban 
mérséklôdött az elôzô év azonos idôszakához képest. Az év elsô két hónapjában 
ötödével többen hunytak el az influenzajárvány miatt. A július-augusztusi, 
átlagosan 7,2 százalékos emelkedés hátterében pedig a hôhullámok állhattak. 
Ezt követôen a szeptember-decemberi idôszakban átlagosan 4,9 százalékkal 
kevesebb elhunytat regisztráltak, mint egy évvel korábban. A természetes fo-
gyas a 2014 éve 34,800-zal szemben 39 900 fôre nôtt.

Ezer lakosra 9,3 élveszületés és 13,4 halálozás jutott. Míg az elôbbi értéke 
nem változott, az utóbbi 0,6 ezrelékponttal magasabb volt a 2014. évihez képest. 
A természetes fogyás mértéke (0,6 ezrelékponttal) 4,1 ezrelékre emelkedett. 
2015-ben ezer élveszületésre 4,1 csecsemôhalálozás jutott, ami 0,5 ezrelékpontos 
csökkenést jelentett az elôzô évhez viszonyítva és ez az eddig mért legalacso-
nyabb érték. A házasságkötési arányszám (4,7 ezrelék) 0,8 ezrelékponttal maga-
sabb volt, mint egy évvel korábban.

 A 2011. évi népszámlálás alapján továbbvezetett népesség becsült lélekszá-
ma a nemzetközi vándorlás figyelembevételével 9 millió 823 ezer volt 2015 
végén ---- közölte a KSH.

LMP: Továbbra sem látszik áttörés a születések számábanAz LMP véleménye 
szerint a Fidesz elhibázott politikájának egyértelmû bizonyítéka, hogy a család-
barátnak mondott intézkedések ellenére továbbra sem látszik az áttörés a 
gyermekszületések számában.A párt társelnöke azt írta közleményében, hogy 
érdemi fordulatot csak akkor lehet elérni, hogy ha a családpolitikát a kormány 
nem a saját vágyálmaira, hanem a magyar emberek realitására alapozza.Az 
LMP azt várja a kormánytól, hogy nyújtson érdemi támogatást az egy vagy két 
gyereket vállaló családoknak is ---- jelenti ki Szél Bernadett. Egyúttal kérte, 
hogy pártjuk alkotmánymódosítási javaslata értelmében a kabinet garantálja 
az egyenlô munkáért egyenlô bér elvének megvalósulását, lépjen érdemben a 
nemek közti bérszakadék megszüntetésében, illetve végleg szakítson azzal a 
gazdaságpolitikával, mely a munkaerô olcsóságára alapozza az ország verseny-
képességét, mert ma az alacsony bérek a legnagyobb gátjai a gyerekvállalás-
nak.

Jelentôsen növelték a katonai 
létszámot a magyar-szerb határon

Több száz fôvel növelték a katonai létszámot a magyar-szerb határon --- 
közölte az Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnoka Hódmezôvásárhelyen 
az MTI-vel.

Apáti Zoltán elmondta, a növekvô migrációs nyomás és embercsempész 
tevékenység miatt a szárazföldön és a levegôben is fokozták a járôrözést.

MI-8-as katonai helikopterek Röszke, Mórahalom, Ásotthalom és Kelebia 
térségében végeznek felderítô repüléseket nappal és éjjel is. Szárazföldön Mer-
cedes terepjárók, Rába tehergépkocsik és BTR-80, illetve BTR-80a típusú pán-
célozott harcjármûvek járôröznek a leginkább veszélyeztetett térségekben az 
ideiglenes biztonsági határzár közelében ---- közölte az ezredes.

A katonák és rendôrök megfigyelô, felügyelô tevékenységét technikai eszkö-
zök segítik: a telepített és mobil hôkamerák segítségével pedig már több kilo-
méteres mélységben felfedezhetô, ha a migránsok a zöldhatár felé tartanak. A 
helikoptereket pedig éjjellátó eszközökkel szerelték föl ---- tudatta a parancs-
nok.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal
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Ütközôzónában
Beáramlott Európába tavaly durván 

számolva 1,2 millió migráns.
Az idén ennél –-- ha a gyermeteg gon-

dolkodású német és nyugati politikai 
elit nem tér végre észre --– csak több 
érkezhet. A következô esztendô(k)ben 
pedig minden képzeletet meghaladó 
mennyiségben áraszthatják el a konti-
nenst a menekültek. Ahhoz, hogy ezt 
belássuk, felesleges egyetemi végzett-
ség, elég a szimpla logika. Például rá 
kell nézni a térképre, és leltározni a 
konfliktuszónákat. Ujjain kon leszá-
molni, hogy mennyi volt 2005-ben, 
2010-ben és tavaly. Elôhívni a net 
bugyraiból két tucat statisztikai adatot 
ezeknek a térségeknek az élelmiszer-
termelésérôl, a mezôgazdasági terüle-
tek nagyságáról, az édesvízkészletek 
várható hozamairól, az ott élô lakosság 
számáról, iskolázottsági szintjérôl --– 
és legfôképpen a demográfiai irányok-
ról. S ha mindez kész, ráébredhetünk, 
hogy a helyzet korántsem ad okot Mer-
kelék optimizmusára. Érdemes végre 
leszögezni, hogy álltatja magát, aki 
úgy gondolja, hogy migránsügyben 
hosszú távon is elkerülhetô a fegyveres 
konfliktus. Pusztán az a kérdés, hogy a 
rendkívül erôszakosnak ígérkezô ösz-
szecsapás melyik állam határán zajlik 
majd le.

Jelen állás szerint a nyugati elit újra 
ütközôzónaként kívánja felhasználni 
vidékünket. Szemforgató és cinikus 
módon támad az egészséges önvéde-
lembôl kerítést építô közép-európai és 
balkáni országokra --– miközben való-
jában ô sértôdik meg folyton a legjob-
ban azért, mert hozzá kanalizálódnak 
az idegen hordák. Terítené a problémát 
–-- amit ô idézett elô szirénhangjával. 
Inkább fizet töméntelen mennyiségû 
pénzt másoknak annak érdekében, 
hogy kívül tudja tartani határain a 
belpolitikailag egyre kellemetlenebbé 
váló áradatot. Bármire hajlandó, csak 
ne kelljen fizikai erôvel fellépnie, mert 
az politikailag –-- úgymond --– nem 
korrekt. Ha torkának ugrik az agresz-
szív tömeg, akkor zavartan nézelôdik, 
és nem érti, hogy kizárólag magának 
köszönheti a szörnyûséget. A tétlenül 
nézelôdô rendôrtôl Merkelig --– min-
denki.

Lázin Miklós András
(Magyar Hírlap)

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



„Nemzetpolitikai szempontból” a 
diaszpórai magyarság egyenlô fél

Nemzetpolitikai szempontból ma már egyenlô félként kezeljük a diaszpóra 
magyarságát a Kárpát-medencében élô honfitársakkal - mondta Grezsa István 
kormánybiztos a Kôrösi Csoma Sándor Programról Budapesten rendezett ke-
rekasztal-beszélgetésen.

A nemzetpolitikai államtitkárság összegzése szerint a kormánybiztos az ese-
ményen kiemelte: 2011 óta következett be az a változás a nemzetpolitikában, 
amelynek köszönhetôen a diaszpóra magyarsága a megfelelô helyre kerülhetett 
és továbbra is kiemelt figyelmet érdemel, ezt támasztja alá a Kôrösi Csoma 
Sándor Program sikere is.

Hozzátette: május végén lesz a jelenlegi ösztöndíjasok beszámolója az elvég-
zett munkájukról. „Ez a sajtó számára is nyilvános lesz, hogy azok a sajtóor-
gánumok is értesüljenek a program részleteirôl és sikereirôl, akik ez elôl ko-
rábban elzárkóztak” - fogalmazott Grezsa István.

A kerekasztal-beszélgetésen Zsonda Márk volt Kôrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjas, aki az Argentínai Chacóban teljesített szolgálatot, elmondta: Chacó-
ban, az anyaországtól 13 ezer kilométerre fennmaradt egy magyar „zárvány-
kultúra”, amely sokat megôrzött számunkra a száz évvel ezelôtti magyar népi 
kultúrából és emberi tartásból. Hozzátette: a chacói magyarok a magyar kul-
túra egy mára eltûnt szegmensének hiteles és elhivatott ôrzôi, akik között lehe-
tôsége nyílt megtapasztalni, miként lehetett pótolni egy évszázadnyi elzártságot, 
tudást aktualizálni, egyesületeket modernizálni és a fiatalokat a mai magyar 
kultúrába bevonni úgy, hogy megmaradjanak annak is, amik eddig voltak.

Hartmann-Kakucska Mária, aki az argentínai Cordoba városában töltötte ösz-
töndíjas idôszakát, kiemelte: fontos tudni, hogy a magyarok nem kalandvágyból, 
hanem politikai és gazdasági kényszerek hatására mentek ki Argentínába. 
Hozzátette: a Buenos Airesbe kivándorolt magyarokhoz hasonlóan Cordoba vá-
rosának magyarsága is híven ôrzi anyanyelvét.

Mészáros Eszter két alkalommal vett részt a program ösztöndíjasaként az 
Amerikai Egyesült Államokban, az utóbbi félévben, Detroitban. A beszélgetésen 
hangsúlyozta: bár kontinensnyi távolságra volt szülôhazájától, az élete részévé 
vált a helyi magyar közösség. Úgy érzi, sikerült sokat tennie és maradandót 
alkotnia kiküldetése helyszínén: táplálni a magyarság magját a legifjabb 
generációban, a gyerekekben.



Reagan elvetélt ígéretei
1984

Közel négy évvel ezelôtt, 1981. feb-
ruár 5-i számunkban Reagan ígéretei  
címmel fejtegettük az addigi ameri-
kai politikai vonalvezetés megválto-
zásának esélyeit. A cikk nem bocsát-
kozott jóslatokba, legkevésbé igyeke-
zett reményeket táplálni, inkább fi-
gyelmeztetôen visszatekintett az ame-
rikai külpolitika inkább többé, mint 
kevésbé szovjetbarát külpolitikájára 
vagy az ôszinte szovjet-ellenesség hi-
ányára, és úgy jelölte meg a változást, 
ami már na--gyon aktuális volna, 
hogy az az országon belüli nagy ösz-
szeütközés árán jöhet csak létre. Az 
összeütközô nézetek egyikét a szov-
jet-barát liberális Establishment kép-
viseli, a másikat az amerikai nép vá-
lasztóinak többsége. Ronald Reagan 
ennek a népakaratnak köszönhette 
elsô megválasztását és volt annak el-
kötelezettje. Most, négy év után az 
amerikai választók ismét határozottan 
elutasították a demokraták jelöltjét, 
és ismét elkötelezték azt, akinek ígé-
reteibôl a négy év alatt csak igen ke-
vés valósult meg. Az amerikai elnök 
mai elkötelezettsége még határozot-
tabb, mint a négy évvel ezelôtti, de az 
nem a beváltott ígéretek nyugtázása, 
hanem a valóraváltás követelésének 
megismétlése.

Reagan elnök négy évvel ezelôtti 
elsô elnöki nyilatkozatában erôt igért 
a nyugati világnak, ígéretet tett, hogy 
az Egyesült Államok erôs lesz. Nem 
ígérte kifejezetten, hogy útját állja a 
szovjet terjeszkedésnek, még kevés-
bé azt, hogy azt visszagöngyölíti, de 
akkor a Nyugat megerôsítésének 
hangoztatása egyet jelentett az állító-
lagos (a média által sokat hangozta-
tott) szovjet erôfölény legyôzésével, 
az ellenség erôfölényébôl származó 
veszély elhárításával. Errôl a négy 
évvel ezelôtti cikkünk így szólt:

 „Ronald Reagan nem csak a válasz-
tási kampány alatt hangoztatta, hogy 
Amerikának vissza kell szereznie régi 
nagyságát és tekintélyét, hanem szin-
te egész politikai múltja idején tá-
madta a liberális baloldal politikáját, 
amit a kormányhatalom birtokában 
meg is valósítottak, hogy az Egyesült 
Államokat minden téren legyengítet-
ték, hogy a Szovjetunióval, mint egyen-
lô féllel hajtsák végre nemzetközi ter-
veiket. Amit Ronald Reagan kifeje-
zett, az egyúttal az ország többségé-
nek is a szándéka, és amit helytele-
nített, az a demokrata párti kormány-
nak, továbbá a politikai és gazdasági 
Establishmentnek a szándéka. Ez az 
Establishment erôlteti a koegzisz-
tenciát, détantot, együttmûködést a 
szovjet tömb kormányaival, és velük 
abban is megegyezik, hogy politiká-
juk és a nép véleménye között épp 
olyan nagy a különbség, mint a vas-
függöny mögötti kormányok és népek 
között. Márpedig ha Reagannak való-
ban az a nézete–szándéka, amit kife-
jezett, akkor az amerikai belpolitiká-
ban nagyon mozgalmas idôk jönnek, 
mert az Egyesült Államokban a hosz-
szú liberális-demokrata kormányzat 
alatt a szovjetbarát baloldali irányzat 
minden politikai hadállást elfoglalt. 
Ennek az irányzatnak ellenpólusa a 
köztársasági, konzervatív jobboldal, 
mely most ezzel a választással nagy 
gyôzelmet ünnepel. Az összeütközés 
csak úgy kerülhetô el, ha Reagan el-
nök megszegi igéreteit, megtagadja 
múltját és cserben hagyja választóit.”

Négy év után szólhatunk arról, hogy 
mit váltott be ígéretébôl, és abból, 

amit a választók elvártak tôle. Mert a 
kettô nem feltétlenül ugyanaz: a mai 
elnökök egyre kevesebbet ígérnek, 
nem úgy, mint annak idején az ugyan-
csak köztársaságpárti Eisenhower, 
aki akkor még „Kelet-Európa felsza-
badítását” ígérte, keresztes-háborút 
hirdetett az istentelen bolsevizmus 
ellen. Sajnos ez csak választási kor-
tesfogás volt, ô, aki sohasem volt 
szovjetellenes, de még csak republi-
kánus sem, az ôt elnökké propagáló 
médiával együtt lóvátette az amerikai 
népet. Utána következett a vietnami 
„antikommunista” háború, melyet úgy 
folytattak le, hogy annak kudarcából 
az legyen a világraszóló tanulság, 
hogy a kommunizmus fegyverrel 
legyôzhetetlen, a világ legnagyobb 
gazdasági és katonai hatalma csú-
fosan meghátrál egy gyarmati sor-
ból éppen felszabadult, gazdaságilag 
elmaradott szegény kis ország ellen-
állásától, majd sietve elismeri legális 
kormányként az ellenség „gyôztes” 
katonai diktátorait, akiknek a hatal-
mát a hátrahagyott amerikai fegyver-
zet évtizedekre biztosítja.

Amerikának ez a „gyenge” korszaka 
hozta létre a mai „világhatalmi egyen-
súlyt”, a két szuperhatalom olyan 
mennyiségû fegyverkészletét, aminek 
egy töredéke is elegendô lenne a föld 
lakosságának kiirtására. De ez az 
egyensúly hozta meg a nyugati és ke-
leti politika állítólagos patt helyzetét, 
amiben mindkettô csak a béke meg-
ôrzésére törekedhet. A béke szó ez 
esetben leszûkül a fennálló állapot 
tartósítására. Ebben az egyensúly-
helyzetben az a borzalmas, hogy ilyen 
csak szándékosan és az emberek 
millióinak akarata ellenére jöhet lét-
re. Azért borzalmas ez az állapot, 
mert kényszerû partnerré teszi a 
nyugati (egyelôre még) demokratiku-
san választott kormányokat és a kele-
ti diktatúrákat. ...

Vajon tudta-e Reagan elnök 1981. 
januárjában, hogy három év múlva 
Vörös Kína földjére lép, mint egy 
baráti nagyhatalom elnöke? A béke 
és a világ biztonsága nevében? De 
vajon nem vagyunk-e mi is hajlamo-
sak bizonyos fokú türelemmel és 
megértéssel tekinteni a kínai kom-
munizmusra? A New Deal-hoz ha-
sonlítva egy – ha nem is olyan mély – 
gazdasági válság „logikus” következ-
ményeként üdvözli a sajtó az ameri-
kai–kínai barátságot, és így is üdvözli 
(ahogy lenni kellene: a két nép közötti 
megegyezésnek), holott a kapitalista 
amerikai kormány egyezett ki a kom-
munista kínai kormánnyal. Amerikai 
részrôl a magas látogató az amerikai 
nép antikommunista rétegének anti-
kommunista szólamokkal fellépô je-

löltje, Ronald Reagan elnök volt. ...
Ez volt Reagan elnök elsô négy éves 

idôszakának legkiemelkedôbb esemé-
nye. ...

Ronald Reagan elsô négy éves 
periódusában nem váltak be azok a 
remények, amelyek az oroszbolse-
vista terjeszkedés visszaszorításában 
látták a krízishelyzetbôl a kijutást. 
Csupán gazdasági téren ért el ered-
ményt az amerikai adminisztráció, 
ami ugyancsak nem lebecsülendô, 
fôleg ha ez az eredmény az ellentá-
borral szemben fölényt hangsúlyoz. 

Nehéz elkerülni a párhuzamba állí-
tást. Ronald Reagan (ahogy részlete-
sen megírtuk négy évvel ezelôtt) 
ugyancsak tevékeny részese volt a 
McCarthyzmus néven emlegetett 
tisztogatásnak. Ronald Reagan, mint 
a Screen Actors Guild elnöke helye-
selte a film-ipar megtisztítását a kom-
munista befolyástól. Vajon elküldik-e 
ôt is Moszkvába a legnagyobb színjá-
ték rendezôi?

Reagan elnök választási gyôzelme 
napján határozottan utalt arra, hogy 
második négyéves idôszakának leg-
fôbb feladatai között lesz a találkozás 
a szovjet vezetôvel, Konstantin Cser-
nyenkoval: „It is time for us to get 
together and talk about a great many 
things and clear the air so we can get 
down to the business of reducing 
nuclear arms.”

Szinte nem akarunk hinni a sze-
münknek. Ha a Szovjetunió veszélyes 
ellenfele Amerikának, akkor nem 
járkálunk tárgyalni vele. Jó, idônként 
taktikailag le kell ülni tárgyalni az 
ellenséggel, idôt nyerni, megvárni a 
jobb helyzetet a leszámolásra. De az, 
hogy a Szovjetunió 67 éves fennállása 
során mindig csak taktikailag tárgya-
lunk, és mindig akkor amikor gyenge 
és bajban van, és ezeknek a kapcso-
latoknak a szovjet felerôsödése a kö-
vetkezetes eredménye, azt eredmé-
nyezi, hogy ennyi idô után elfárad, 
kihal a szovjetellenes hangulat. Saj-
náljuk, de azt kell mondani, hogy en-
nek a folyamatnak, ennek a kétszínû 
játéknak jobban kezére játszik egy 
olyan elnök, akirôl azt hiszi a válasz-
tópolgár, hogy antikommunista, mint-
ha tenné azt Mr. Mondale, akit nem 
védene az a kifogás, hogy nem tehet 
mást.

Ronald Reagan nem váltotta be a 
hozzáfûzött reményeket, és nem is 
fogja beváltani, egyszerûen azért, 
mert Amerikában van ugyan kétféle 
közvélemény, kétféle politikai irány-
zat, de a politikai és fôleg a külügyi 
apparátus csak egyféle, és ezen nem 
változtat egy személy, még az elnök 
sem.

(Magyar Élet, 1984. november 22.)

Genf üzenete
1985
Ha jellemezni akarjuk az 1945 utáni 

világpolitikát, elegendô megállapítani, 
hogy az események tengelyében az 
amerikai–szovjet viszony áll. Min-
dent, ami kimozdult a helyébôl azóta, 
és mindent, ami nem tud természetes 
állapotába visszabillenni, ez a viszony 
idézett elô, vagy akadályozott meg 
kimozdíthatatlan állandóságával. Az 
európai háború feltétel nélküli meg-
adásig viselt összeomlásának demar-
kációs határai mozdulatlanságában 
éppúgy döntô tényezô az amerikai–
szovjet viszony, mint az egyebütt azó-
ta vívott 120 háborúban. ...

 Azt sem szabad elfelejteni, hogy az 
elsô genfi ölelkezés óta pontosan 30 
év telt el, azóta kihalt egy generáció a 
liberális sajtó agymosásában. Ugyan-
az a politikai törekvés ma már nem 
idéz elô általános felháborodást. Meg-
tette a hatását természetesen az 
atomháborús megfélemlítés, amire 
mérhetetlen összegeket költöttek 
Nyugaton, nyugati pénzen.

Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az 
amerikai politika, szándékainak hir-
detésében, ôszintébb lett. A cél ezek 
után csak az lehet, hogy a két szisz-
téma közötti különbségeket lassan 
összemossák. Ennek egyik része a 
szocialista útra terelni Amerikát. A 
gyakorlati szocializmus nem ellenté-
tes a kapitalizmussal, amint látjuk, a 
nagytôke szívesen üzletel a diktatóri-
kus kormányzatokkal. A nyugati (Fa-
bian) szocializmus nem forradalom-
mal, hanem lassú változással szereli 
le az ellenállást.

Ha példát akarunk erre, nézzük az 
amerikai Socialist Party esetét. Par-
lamenti többségbe, vagy elnöki szék-
be jutniuk gyakorlatilag lehetetlen. 
Mégis vannak, dolgoznak és biztosak 
a gyôzelemben. Az immár néhai Nor-
man Thomas hat ízben volt elnökje-
lölt Socialist Party listán. Ô mondta 
1967-ben: „The American people will 
never knowingly adopt socialism, but 
under the name of liberalism they 
will adopt every fragment of the soci-
alist program. One day America will 
be a socialist nation without knowing 
how it happened.” (Chicago Tribune).

Norman Thomas egy korábbi idéze-
te is elgondolkodtató: „The United 
States is making greater strides 
toward socialism under Eisenhower 
than ever under F. D. Roosevelt, 
particulary in the field of Federal 
spending and welfare legislation.” 
(Congressional Record, 1958. 4.17.)

A két republikánus elnök (Eisenho-
wer és Reagan) sok tekintetben pár-
huzamba hozható, nagyon valószínû, 

hogy a nyolc év elteltével ezen a té-
ren is megegyeznek. A lassú átala-
kulás hátránya, hogy nincs visszaút, 
mert míg a szocializmushoz vezetô 
minden lépést egy-egy pillanatnyi (ne-
tán szándékosan elôidézett) kényszer-
helyzet vagy érdek tesz indokolttá, 
addig az így hozott intézkedések fel-
számolásához nem lehet egyszerre 
elég társadalmi erôt összehozni.

Reagan és Gorbacsov november 
19–21-i találkozójáról rövid közös nyi-
latkozatot adtak ki. Eszerint: „Elis-
merve a különbséget a két rendszer 
között a nemzetközi kérdések tekin-
tetében, a két vezetô jelentôs egyet-
értésre jutott egymás szempontjai 
megértésében. Megegyeztek abban, 
hogy szükség van a US–szovjet vi-
szony és általában a nemzetközi hely-
zet javítására... elismerik az USSR és 
az US különleges felelôsségét a béke 
fenntartására...” „...felmérték az US 
és az USSR közötti esetleges össze-
ütközés szörnyû következményeit, 
hangsúlyozták a közöttük elôfordul-
ható bármilyen háború megelôzésé-
nek fontosságát, legyen az nukleáris 
vagy konvencionális, és nem törek-
szenek katonai felsôbbrendûségre. ...”

Úgy látszik, ha valaki az Egyesült 
Államok elnöke lesz, elveti vagy le-
vetkôzi az etikai elveket. Nincs egy 
éve, hogy a moszkvai diktatúrát Evil 
Force kifejezéssel illette. Ha a szovjet 
bolsevizmus a „Gonoszság Hatalma”, 
akkor azzal nem kiegyezni kell, ha-
nem harcolni ellene. Ha Ronald 
Reagan valóban úgy érezte, hogy a 
moszkvaiak a szabad világ ellenségei, 
és hogy a politikai gépezet ôt elveivel 
ellenkezô cselekedetbe viszi, miért 
nem modott le? Ha valaki, ô nagyon 
is tisztában van azzal, hogy mit várt 
tôle az amerikai nép többsége, de 
azzal is, hogy mit várt tôle a világnak 
az a része, amely a Gonoszság Hatal-
ma alatt sínylôdik. Reagan elnök ez-
zel a szereplésével kiszolgáltatta 
Amerikát egy olyan világhatalmi 
tervnek, amely a két nagyhatalom 
erejével fogja diktatórikus uralmát 
gyakorolni az egész világ fölött. Egy 
ország politikai és morális lezüllesz-
tésének jele, ha annak vezetôje az 
ország ereje teljében a gyengébb 
ellenféllel olyan megállapodást köt, 
amely a jövôre vonatkozóan katonai 
védelmi erejét korlátozza, és ha már 
a hátország, a társadalom nem tud 
ellenállni az ilyen intézkedésnek.

A Gonoszság Hatalmával fele–fele 
alapon egyezkedni azt jelenti, hogy a 
bolsevizmus normái befogadott ele-
meivé válnak a jövô világrendezésé-
nek. Ezzel együttjár a Vörös Had-
sereg által eddig már megszállt or-
szágok bekebelezésének nemzetközi 
elismerése, hiszen a nemzetközi tör-
vényt ezentúl a szovjet–kapitalista 
szövetség határozza meg. Termé-
szetesen ezzel sem mondunk újat, ez 
már a gyakorlat 1945 óta mind inkább 
kiteljesedô hatállyal, de a genfi össze-
borulás az elsô aktusa annak a közel-
jövôben lejátszandó folyamatnak, ami 
oda vezet, amit a történetírás majd 
szovjet–amerikai kondominiumnak 
fog nevezni.

A nagyhatalmi önkény erôsödik az 
US–USSR szövetség nyíltszíni fellé-
pésével. Amíg csak „ellenségként” 
mûködtek együtt, még volt valami 
szabad mozgása a nemzeti érdekek-
nek, vetélkedésük árnyékában meg-
húzódhatott a nemzeti szabadság és 
függetlenség gondolata, de ezután ôk 
fogják meghatározni minden népnek, 
mit szabad tenniük. 

(Magyar Élet, 1985. december 5.)

Ilyen a világ! (31) 
MAGYAR ÉLET 5. oldal2016. március 8.

 Kedves Olvasóim! 
Mihail Gorbacsov 1983-ban lépett színre. 

Ômaga így emlékezik: Andropov fôtitkár 
egészségi állapota 1983 nyarától fordult 
rosszabbra. 1983 ôszétôl már Csernyenko 
vezette a Politbüró üléseit. Gorbacsov 1983 
novemberében találkozott az akkor már 
haldokló fôtitkárral, aki kinevezte ôt a Tit-
kárság tagjának. Gorbacsov szerint Andro-
pov igazi intellektual volt, aki ellenszenvet 
érzett a „brezsnyevizmus”, a korrupció, a 
„pangás”, a bürokratizmus iránt. Mégsem 
vállalkozott volna érdemi reformokra. Eb-
ben szerepet játszott személyes érintettsége 
is a múlt bûneiben, az 1956-os magyar 

forradalom leverésében, a csehszlovákiai 
bevonulásban, az afganisztáni háborúban, és 
persze ô volt a KGB fônöke is, aki üldözte a 
„másként gondolkodókat”. 

A két beteg öregember után, 1985-ben az 54 
éves Mihail Gorbacsov lett a párt vezetôje.

Brezsnyev halálától (1982) bô három éve 
volt Nyugatnak megdönteni a szovjet álla-
mot nem fegyveres beavatkozással. Ezzel 
szemben mindenben támogatták, hogy átvé-
szelje a nehéz éveket. A kissingeri  világ-
állam-terv a két világhatalom együttes fegy-
veres és politikai azonosságát alapvetô 
követelménnyé tette.                Csapó Endre



Egyhangúlag elfogadta a lengyel 
szejm pénteken azt a határozatot, 
amely a lengyel-magyar szolidaritás 
évének nyilvánítja a 2016-os évet, az 
1956. júniusi poznani kommunistael-
lenes felkelés és az 1956. októberi ma-
gyar forradalom hatvanadik évfordu-
lójára való emlékezés jegyében.

A szavazáson jelen volt a kétnapos 
varsói látogatáson tartózkodó Lator-
cai János, az Országgyûlés alelnöke.

A határozatban a lengyel és a magyar 
parlament leszögezi, hogy az 1956-os 
események mindkét nemzet történel-
mében különleges szerepet töltenek 
be, ezért --- a poznani felkelésnek és a 
magyar forradalomnak emléket állít-
va --- a 2016-os évet a lengyel-magyar 
szolidaritás évének nyilvánítja. A ma-
gyar parlament február 29-én szavaz 
ugyanerrôl a határozatról.

„A lengyelek és a magyarok hôsies 
megmozdulása a szabadság iránti örö-
kös vágyunk, illetve Európa II. világ-
háborút követô erôszakos felosztásával 
az egész régió rabságban tartása elleni 
tiltakozásunk tanúbizonysága volt. A 
nemzeteink által 1956-ban tanúsított 
kölcsönös szolidaritás és segítség 
olyan különleges értéket képez, 

amelyre kötelességünk közösen emlé-
kezni” --- áll a határozatban.

„A határozatot igazán méltóságtel-
jesen és egyhangúan hozta a szejm” --- 
értékelt Latorcai János, kiemelve, 
hogy a lengyelországi parlamenti elfo-
gadás idôben egybeesett a kommuniz-
mus áldozatainak Magyarországon 
csütörtökön tartott emléknapjával, va-
lamint a Lengyelországban jövô héten 
megrendezendô, az antikommunista 
ellenállás hôsei, az úgynevezett kiátko-
zott katonák elôtt tisztelgô emléknap-
pal. „Ez az idôzítés történelmi ívet húz 
a határozatok horderejéhez”, tudatosít-
ja, hogy a két nemzet történelme 
„meghatározó szerepet töltött be a 
kommunizmus megroggyantásában” -
-- állapította meg az Országgyûlés al-
elnöke.

Latorcai János utalt Orbán Viktor-
nak a Bild német lap számára adott, a 
pénteki lengyel sajtóban széleskörûen 
idézett interjújára, amelyben a kor-
mányfô aláhúzta: a közép-európai or-
szágok szövetsége „élet és halál” kér-
dése, szükség esetén sok magyar a 
lengyelekért, sok lengyel pedig a ma-
gyarokért vért is ontana, és a történe-
lem folyamán nemegyszer így is tör-

tént.
Ezzel kapcsolatban az Országgyûlés 

alelnöke kifejtette: „Soha nem voltunk 
jobban egymásra utalva”, ugyanakkor 
a térség országai „történelmi múlt-
juknak megfelelô súllyal” tudnak részt 
venni az Európai Unió munkájában, 
példát mutatva a nemzetek együttmû-
ködésére. „Nagyon sokat tudunk tenni 
azért, hogy az uniót jelenleg érô nehéz-
ségekre a nemzetek Európája, és ne 
egy nemzetek feletti Egyesült Államok 
Európája” legyen válasz --- szögezte le 
Latorcai.

Az Országgyûlés alelnöke Varsóban 
mások mellett találkozott Marek 
Kuchcinski házelnökkel. A csütörtök 
esti tárgyaláson megbeszélték: a len-
gyel-magyar szolidaritás évében töb-
bek között a közös múltnak szánt 
kiállításokat szerveznek mindkét or-
szág parlamentjében, ezeket a lengyel 
Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN), 
valamint a magyar Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága készíti elô. Emellett szep-
temberben a kelet-lengyelországi 
Przemysl fôterén emlékmûvet állíta-
nak az elsô világháború idején Délke-
let-Lengyelországban egymás mellett 
harcoló magyar huszároknak és len-
gyel legionistáknak.

A szejm közleménye szerint a találko-
zón kiemelték a kelet-közép-európai 
országok, ezen belül a visegrádi 
együttmûködés fontosságát, valamint 
„azt az új lehetôséget, hogy Lengyelor-
szág és Magyarország ebben az 
együttmûködésben jelentôs szerepet 
töltsön be”. Megegyeztek abban is, 
hogy „jövôbeni fenyegetések fényé-
ben” különös jelentôséggel bírnak az 
„Európa egyik alappillérét alkotó” 
keresztény gyökerek. Ezért a közös 
rendezvények egyik súlypontját a ke-
reszténység lengyelországi felvételé-
nek 1050. évfordulójáról a nyugat-len-
gyelországi Poznanban tartandó, 
áprilisi megemlékezések képzik 

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                               2016. március 10. 

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

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

A Bruszilov 
támadás

A Bruszilov offenzíva (1916. június 4. 
--- szeptember 20.) az Orosz Birodalom 
legnagyobb teljesítménye volt az elsô 
világháborúban és a világtörténelem 
legtöbb halálos áldozattal járó össze-
csapásainak egyike.

A támadást az orosz Délnyugati 
Front parancsnokáról Alexej Bruszi-
lovról nevezték el, aki a hadmûvelet 
megtervezése és irányító felelôs pa-
rancsnoka volt. A bruszilov támadás 
volt az orosz haderô legnagyobb hadi-
tette az egész háborúban. Az Osztrák-
Magyar Monarchia haderôi hatalmas, 
többé már nem pótolható élôerô vesz-
teségeket szenvedtek el. A hadmûvelet 
a mai Ukrajna területén zajlott, Lem-
berg, Koval és Luck környékén. Az 
Orosz birodalom is igen magas árat, 
milliós nagyságrendû embervesztesé-
get fizetett a gyôzelemért. Az interne-
tes lexikon szerint az orosz nép újabb 
katonai kudarcnak élte meg, orosz tör-
ténészek szerint a hatalmas veszteség 
egyik kiváltója lett az 1917 februári 
orosz forradalomnak.

Bruszilov hadmûvelete tehermentesí-
tette a nyugati fronton Verdunt védel-
mezô francia haderôt, a Monarchiának 
félbe kellett szakítania a sikeresen in-
duló dél-tirol offenzivát. A központi 
hatalmak mindhárom fronton védeke-
zésbe szorultak.

A 82. székely gyalogezred fekete nap-
ja 1916. június 4 volt. A Bruszilov 
támadás részét képezô lucki áttörése 
során két nap alatt az ezred mintegy 
90%-os veszteséget szenvedett, 5330 
fôs létszámából 718-an maradtak élet-
ben. Ez a szám az azt követô visszavo-
nulás során egy-két hét alatt még 
mintegy 200 fôvel apadt. 1916 nyará-
nak végére az eredetileg 82-eseknek 
szinte hirmondója sem akadt. A szé-
kelyudvarhelyi székelység fiainak 
színe-virága elveszett, szinte minden 
portán gyászoltak valakit. A folytonos 
veszély, a legnehezebb frontszakaszo-
kon való helytállás és az emberpróbáló 
feladatok teljesítése közepette mind-
azonáltal a székelyek sohasem adták 
fel, jegyezte meg egyik egykorú 
parancsnokuk Túrba József ezredes: 
„Lehet, hogy volt ezred melynek a ha-
diszerencse jobban kedvezett, de hô-
sibb egy sem.”

A magyar történelem „balsors akit 
régen tép” fejezetében megtaláljuk, 
hogy 1526-ban Mohácsnál minden 
idôk legtehetségessebb szultánjával 
kellett szembe néznünk, 1916-ban a 
galiciai fronton egy orosz zseniális 
hadászati szakértô Bruszilov tábornok 
újitását elôször a magyar katonákon 
hajtották végre. Bruszilov kisebb spe-
ciális katonai alakulatokkal támadta 
meg a gyenge pontokat az osztrák-ma-
gyar védelmi vonalakon, amelyek ré-
seket nyitottak az orosz hadsereg töb-
bi része elôtt.

A történelem iróniája, hogy az oro-
szok maguk sem ismerték fel a Bruszi-
lov által alkalmazott taktikában rejtô 
lehetôségeket. Végül Németország 
hasznosította a mintát és nagy sikerrel 
alkalmazta a „rohamcsapatokat” az 
1918-as offenziva kezdetén a nyugati 
fronton, amelyet a nyugati szövetsége-
sek gyorsan lemásoltak. Ez a taktika 
késôbb nagy szerepet játszott a máso-
dik világháború korai német villámhá-
borús sikereiben, valamint a Szovjetú-
nió és a nyugati szövetségesek 1944-
45-ös támadásaiban, továbbá a koreai 
háborúban. Bruszilov mindenhol vé-
get vetett a tömeges lövészárok-hadvi-
selés korrszakával.

A galiciai keleti fronton harcoló egy-
szerû katonák hangján szólal meg 
Gyóni Géza „Csak egy éjszakára...” 
verse amiben megfogalmazza a hábo-
rúból hasznot hozók felelôsségre voná-
sának elkerülhetetlenségét is.

A vers negyedik szakasza:

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket
A hitetleneket és üzérkedôket
Csak egy éjszakára
Mikor a pokolnak égô torka tárul
S vér csurog a földön, vér csurog a 

fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a 

szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam....felesé-

gem

Kroyherr Frigyes



 2016. március 10.                                                MAGYAR ÉLET                                                             7. oldal 

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

majd.
A lengyel-magyar szolidaritás évérôl 

szóló határozatot már korábban egy-
hangúan jóváhagyta a lengyel parla-
ment felsôháza, a szenátus.

Magyarországon a dokumentum feb-
ruár 29-én került a parlament napi-
rendjére, ugyanazzal a tartalommal. 
Ebbôl az alkalomból lengyel parlamen-
ti delegáció látogatott Magyarországra, 
Ryszard Terleckinek, a szejm alelnö-
kének vezetésével.

* * *
Elsô alkalommal rendeztek csángó 

bált a brüsszeli Magyar Nemzeti Kö-
zösségek Európai Érdekképviseleti 
Irodája (HUNINEU) társszervezésé-
ben. A rendezvényen a gyerekek jel-
mezes játszóháza mellett moldvai 
csángó muzsikusok táncházat tartot-
tak.

A hagyományteremtô, elsô alkalom-
mal rendezett csángó bál és táncház a 
szervezôk elképzelése szerint egy ren-
dezvénysorozat kezdete. Terveik sze-
rint a magyarországi és a határon túl 
élô magyar közösségek hagyomá-nyait 
bemutató táncos-énekes családi ren-
dezvényt legalább félévenként meg-
tartják.
Pappné Farkas Klára, az Ország-

gyûlés pártjai által létrehozott Alapít-
vány a Magyar Nemzeti Közösségek 
Európai Érdekképviseletéért igazgató-
ságának elnöke, mint a program társ-
szervezôje köszöntôjében hangsúlyoz-
ta, hogy az alapítvány olyan progra-
mokat igyekszik Brüsszelbe hozni, 
amelyek a Kárpát-medence magyar-
ságát jellemzô értékeket, kulturális 
hagyományokat, emberi tartást mutat-
nak.

Az alapítványi elnök hangsúlyozta, 
hogy a csángómagyar közösség léte-
zik, igyekszik megôrizni és továbbvinni 
közösség-összetartó magyar nyelvét 
és katolikus hitét, gazdagítva ezzel az 
európai kultúrát. Pappné Farkas Klára 
köszöntôjében felkérte Nagy Zoltánt, 
Magyarország brüsszeli nagykövetét, 
hogy ragadjon meg minden lehetôsé-
get arra, hogy Brüsszel politikai szín-
terein is lépjen fel a magyar kisebbsé-
gek, ezen belül a csángók jogaiért.

A nagykövet nyitóbeszédében kie-

melte, hogy a csángók sajátos és válto-
zatos népmûvészete és kultúrája kivé-
teles értéket képvisel Európa számá-
ra. „Napjainkban a csángó nyelvjá-
rások a kipusztulás szélén állnak, és 
félô, hogy egy vagy két generáció alatt 
teljesen eltûnnek, és a nyelvvel együtt 
eltûnhet a nyelv által hordozott kultúra 
is” --- figyelmeztetett.

Ezért az európai kulturális sokszínû-
ség e kiemelkedô, ám veszélyeztetett 
példájának megôrzése szándékával az 
Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése 
jelentést fogadott el, amely ajánlásként 
fogalmazta meg, hogy az anyanyelvû 
oktatás lehetôségét a helyi iskolákban 
biztosítani kell a csángóknak is --- em-
lékeztetett Nagy Zoltán.
Pogár László, a Moldvai Csángóma-

gyarok Szövetségének elnöke azt 
üzente a csángó bál résztvevôin ke-
resztül nemcsak a brüsszeli magya-
roknak, hogy a nagy távolság ellenére 
a csángók nem felejtik el a magyar 
nyelvet, és ápolják évszázados hagyo-
mányaikat.

A HUNINEU és a Zengô brüsszeli 
zenei mûhely szervezésében a Fla-
mand Közösségi Centrumban tartott 
bálon a moldvai csángó zenét Ségercz 
Ferenc és zenekara szolgáltatta. A 
táncházat a csángóföldi Pusztináról, 
Lujzikalagorról és Diószénrôl érkezett 
táncosok és énekesek vezették.

* * *
Öt év alatt 947 345-tel lett kevesebb a 

japánok száma egy újonnan kiadott 
jelentés szerint. A népességi statiszti-
kák csaknem száz évvel ezelôtti beve-
zetése óta elôször mértek csökkenést.

A kormány már korábban számolt a 
mostani, 0,7 százalék körüli eséssel, az 
új statisztika pedig alátámasztotta a 
félelmeket.

Az ENSZ elôrejelzése szerint a sziget-
ország lakossága a jelenlegi 127 
millióról nagyjából 83 millióra csök-
kenhet 2100-ra, a társadalom 35 szá-
zaléka pedig nyugdíjas lesz. A csökke-
nésnek és ezzel együtt a mind több 
nyugdíjasnak egyelôre beláthatatlan 
gazdasági következményei lehetnek.

A néhány éve hatalomra került Abe
Sinzó miniszterelnök megpróbálja 
elkerülni a demográfiai katasztrófát: 

kinevezte például kollégáját, Kató
Kacunobut az „egymillió aktív ember 
miniszterének”. Feladata, hogy a tár-
sadalom termékenységét családonként 
átlagosan 1,8 gyermekre segítsen 
emelni. Nem lesz könnyû dolga, mivel 
2012-ben ez a szám csak 1,41 volt. 
Szakértôk ugyanakkor hangsúlyozzák: 
ahhoz, hogy a népesség megmaradjon 
100 millió fô körül, 2,1-es termékeny-
ségi mutatóra van szükség.

A Távol-Kelet másik óriásánál sincs 
minden rendben. Az évtizedekig fenn-
tartott, csak tavaly eltörölt egykepo-
litika miatt egyre kedvezôtlenebb lett 
Kínában az eltartottak és az eltartók 
aránya, ráadásul jóval kevesebb a nô, 
mint a férfi --– 2020-ra állítólag 30 
millióval lesz több kínai férfi, mint nô, 
ami nem könnyíti meg a családalapí-
tást. Noha 2030-ig --– a korábbi elô-
rejelzések szerint --– tovább növekszik 
majd a népesség, ha nem áll be válto-
zás, ettôl a ponttól kezdve már csök-
kenni fog. Igaz ugyanakkor az is, hogy 
az új intézkedés, miszerint a kínaiak 
már nem csak speciális esetekben vál-
lalhatnak két gyermeket, még változ-
tathat ezen.

* * *
Nem számol be hitelesen a menekült-

válságról a két német országos köz-
szolgálati televízió, az ARD és a ZDF - 
mondta Horst Seehofer bajor 
miniszterelnök a Der Spiegelnek.

A német hírmagazinban közölt inter-
júban a Keresztényszociális Unió 
(CSU) elnöke kifejtette: „kihegyezve a 
dolgot úgy mondanám, hogy ha a nem 
lennének élô adások, akkor nemigen 
lennének a való életet bemutató tartal-
mak” az ARD és a ZDF programjában.

Az Angela Merkel kancellár vezette 
Kereszténydemokrata Unió (CDU) ba-
jor testvérpártjának elnöke az interjú-
ban ---- amelyben ismét bírálta a kan-
cellár menekültpolitikáját és nemzeti 
intézkedéseket sürgetett a menekült-
hullám csillapítására --- úgy vélte, a 
közszolgálati televíziókban túl gyakran 
fordul elô, hogy az alkotók személyes 
meggyôzôdése alapján készülnek a tu-
dósítások.

Hozzátette, hogy a ZDF már kényte-
len volt önkritikát gyakorolni a Köln-
ben szilveszterkor történt bûncselek-
ményekrôl szóló tudósításai miatt, az 
ARD pedig közölte, hogy helytálló az a 
megállapítás, miszerint aránytalanul 
sok menekülô nôrôl és gyerekrôl mu-
tattak be felvételeket.

Az ARD sajtóosztálya egy Twitter-
üzenetben jelezte, hogy a társaság az 
„építô kritikát” szívesen fogadja, de a 
dolgok „politikai jellegû kihegyezése” 
helyett inkább a „differenciált mediá-
lis reflexióra” törekedne. A ZDF egy 
szóvivôje közölte, hogy a televízió hó-
napok óta átfogóan tudósít a menekült-
válság valamennyi vetületérôl, így a 
politikai és társadalmi gondokról és 
konfliktusokról is.

A német újságírók szövetségének 
(DJV) elnöke, Frank Überall rága-
lomnak nevezte Horst Seehofer állí-
tásait. A szakmai szervezet vezetôje 
közleményében hangsúlyozta, hogy az 
ARD és a ZDF az összes többi német 
médiummal együtt tavaly nyár óta 
naponta beszámol a menekültekrôl, a 
beármalásukkal kapcsolatos „esélyek-
rôl és nehézségekrôl”, és a bajor kor-
mány álláspontját is számos alkalom-
mal bemutatta.

A DJV elnöke rámutatott, hogy a Ha-
zafias Európaiak a Nyugat Iszlamizá-

lódása Ellen (Pegida) nevû mozgalom 
tüntetésein újságírókra rontanak rá és 
a „hazugsajtó” (Lügenpresse) lózungot 
skandálják, és úgy vélte, ezeket a fej-
leményeket tekintve Horst Seehofer 
felelôtlenül járt el.

* * *
Az olaszországi levéltárakban és 

könyvtárakban végzett Vestigia-pro-
jekt eredményeit mutatják be a ma-
gyar kutatócsoport vezetôi a Balassi 
Intézet-Római Magyar Akadémián 
(RMA).

A Milánó és Modena levéltárában, 
valamint két neves könyvtárában, a 
Biblioteca Ambrosianában és a Bib-
lioteca Estensében végzett kutatómun-
ka az 1300 és 1550 közötti magyar 
vonatkozású dokumentumok felkuta-
tását, összegyûjtését és digitalizálását 
tûzte ki célul.

Az eredményeket tartalmazó több 
mint kétszázötven oldalas kötetet a ku-
tatást vezetô Armando Nuzzo, Má-
tyus Norbert és Domokos György
mutatja be, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem (PPKE), a római La Sapienza 
és a pozsonyi Comenius Egyetem ok-
tatói.

A Vestigia-projekt az olaszországi 
levéltárakban a 19. század elején meg-
kezdett magyar kutatómunka modern 
folytatásának számít, amelyet 2010-tôl 
2015-ig az Országos Tudományos Ku-
tatási Alapprogramok (OTKA) finan-
szírozta. A milánói és modenai kódex-
ekben több mint háromezer magyar 
vonatkozású dokumentumot gyûjtöt-
tek össze, amelyekrôl több mint tizen-
ötezer digitális felvétel készült az eze-
ket tartalmazó adatbank 
kidolgozásával együtt (vestigia.hu).

A kutatásban fiatal magyar kutatók, 
doktoranduszok is részt vettek és 
szakdolgozatok is születettek a friss 
eredményekrôl.

* * *
Évente 34 ezer tonna marhahúst 

dobnak a szemétbe a brit háztartások, 
ez mintegy 260 millió fontba kerül. 

Azt mindenki tudja, hogy a nyugati 
civilizáció pazarló. Ez a hír azonban, 
amely most jelent meg a The Guardian 
brit napilapban egy friss kutatásra 
alapozva egyenesen letaglózó. 34 ezer 
tonna marhahús landol a kukákban 
évente. Nem világszinten, még csak 
nem is Európában, hanem a 65 millió 
lakossal rendelkezô Egyesült Király-
ságban. Milyen adatok lehetnek akkor 
az USA-ban, Spanyolországban, Fran-
ciaországban, vagy az olaszoknál, né-
meteknél? De felsorolhatnám az ösz-
szes olyan országot, ami fejlettnek 
számít, és az életszínvonal viszonylag 
magas. Mert nem hiszem, hogy a bri-
tek rosszabbak lennének másoknál.Év-
tizedek óta beszélünk a környezet-
szennyezés káros hatásairól, a 
hatalmas társadalmi különbségekrôl, 
az éhezô, szomjazó gyermekekrôl Af-
rikában és Ázsiában, az egyre fojto-
gatóbb ivóvízhiányról. Ehhez képest 
2016-ban is ilyen híreket kell olvas-
nunk. Egyetlen kilogramm marhahús 
vízlábnyoma 15 400 liter. 
Mi a vízlábnyom?
A vízlábnyom megmutatja az adott 

termék elôállításához közvetlenül és 
közvetetten elfogyasztott (vagy be-
szennyezett) víz mennyiségét. Egy 
hamburger vízlábnyoma például ma-
gában foglalja a húspogácsához szük-
séges marha felnevelése során elhasz-
nált víz mennyiségét, vagy a zsemléhez 
felhasznált búza termesztésének és 

feldolgozásának víz igényét is.
Tehát a britek a 36 ezer tonna mar-

hahús szemétre dobásával gyakorlati-
lag 523 600 000 000 (523,6 milliárd) 
liter vizet pazarolnak el. Világszinten
és az összes egyéb kukába kerülô ételt 
beleszámítva ez mennyire jöhet ki?!
Csak összehasonlításképpen, a Föld 
legszegényebb vidékein napi 19 liter 
vízzel kell beérniük millióknak, és a 
harmadik világban a nôk átlagban napi 
6 kilométert gyalogolnak vízért.

* * *
Szelfimentes zónákat alakítottak ki 

Mumbai 16 körzetében, ugyanis a ha-
tóságok megelégelték, hogy a szelfi-
mánia Indiában követeli a legtöbb ha-
lálos áldozatot.

A San Franciscó-i Priceonomics adat-
központ szerint 2014 óta 49, szelfizés 
közbeni haláleset történt, ebbôl 19 In-
diában következett be. Legutóbb feb-
ruár elején történt tragédia, amikor 
egy 18 éves egyetemista önfotózás 
közben elvesztette az egyensúlyát, 
majd a vízbe zuhant egy duzzasztó-
gátnál. A fiú és a megmentésére sietô 
csoporttársa is vízbe fulladt. Január-
ban hasonlóan végzôdött egy felelôtlen 
szelfikészítés, akkor egy fiatal nô ful-
ladt tengerbe Mumbai egyik turisztikai 
látványosságánál. Az indiai hatóságok 
ekkor döntöttek úgy, hogy megállítják 
a merész szelfizôket, és a kockázatos-
nak ítélt területeken szelfitilalmat hir-
detnek. Azok, akik a szelfimentes zó-
nákban mégis önmaguk fotózására 
vetemednek, ezentúl 1200 rúpiás bün-
tetést kell, hogy fizessenek.

Bár a rendôrség eltökélt, kritikusok 
szerint a szelfimentes zónák mit sem 
érnek. „Ha egyedül utazol és nincs, aki 
képet készítsen rólad, csak a szelfizés 
marad” –-- idéz a The Guardian egy 
Mumbaiban élô egyetemistát. A tren-
det azért is nehéz lesz megállítani, 
mert korábban India miniszterelnöke, 
Narendra Modi is számos szelfit ké-
szített más politikai vezetôkkel. A leg-
nagyobb hindu ünnepeken szintén 
probléma a szelfizés, a közeljövôben a 
Kumbh melá zarándoklaton tilthatják 
be az önképkészítést.

* * *

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,
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Nincs olyan magyar ember, aki ne 
tudná, mit ünneplünk március 15-én. 
Tudjuk, hogy nem csak az 1848-as 
forradalom kitörésének napját, hanem 
az azt követô felemelô, majd véres 
eseményeket is. Mindnyájan jól is-
merjük a Pilvax-kávéház, a pesti ifjak 
(Petôfi, Jókai, Vasvári, Irinyi stb), 
vagy a politikusok (Batthyány, Kos-
suth, Széchenyi, Deák, Szemere stb) 
nevét. Ha nem is tudjuk fejbôl, de rá-
ismerünk a 12 pont mondataira, vagy a 
Talpra magyar verssoraira. Tudjuk, 
mi történt Pákozdnál, Isaszegnél, Vi-
lágosnál vagy Aradnál. Ezekre mind 
emlékszünk, és ennél többre is, hiszen 
tanultuk iskolában, és késôbb jó haza-
fiként meg is emlékeztünk ezekrôl az 
emberekrôl, helyszínekrôl, esemé-
nyekrôl, minden március idusán.

De vajon hányan vagyunk, akik az 
idô ködébe veszô, haló porukban hôssé 
vált nevek mögött a valamikori hús-
vér embert, a szabadságharc elbukása 
után is tovább küzdô, egyszer lelkes, 
másszor magába roskadt embert is 
látja? Akit nem csak a közös ügy 
élvetartásának több évtizedes munká-
ja, de a maga és családja sorsának 
istápolása is naponta próbára tett?

Én ezen a március 15-én annak az 

embernek a hosszú, hazátlan éveire és 

dicsô hazatérésére szeretnék emlékez-

ni, akinek az 1848-as eseményekben a 

sors a legnagyobb szerepet osztotta. 

Nem mondom el, hol és mikor szüle-

tett, nem megyek végig ifjúságán, és 

egész hosszú életútján sem. Hallottuk 

mi azt már mindannyian. Tudjuk azt 

is, hogy ha kellett, egy egész nemzetet 

tudott fegyverbe hívni és csatasorba 

állítani, s ha meg arra volt szükség, 

akkor egy dinasztiát tudott lesöpörni 

egy tollvonással a trónról. De azt talán 

még nem hallottuk, hogyan tudott ez 

az ember gyászba borítani és meg-

ríkatni egy egész országot.  Ezt mesé-

lem hát most el ezen a március 15-én.

 8. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                                 2016. március 10.  

A hôsök általában nem öregszenek 

meg a hálás utókor emlékezetében. 

Megmaradnak olyan erôteljesnek, hó-

dítónak, mint amilyenek erejük teljé-

ben voltak. Sokáig ez a szerep jutott  
Kossuth Lajosnak  (vagy ahogy a 
nép nevezte, Kossuth-apánknak) is. 

Tudták persze, hogy ott messze ide-

genben közben ô is megöregedett, 

gesztenyeszín hajfürtjei hófehérre 

festôdtek, de mert személyesen csak 

kevesen láthatták, így gondolataikban 

a régi daliás kormányzó úr élt tovább. 

A távolság miatt többnyire csak mó-

dosabb emberek látogathatták, akik 

nyári utazásaik sorába egy turini ki-

rándulást is be tudtak iktatni. De azért 

látogatták ôt kevésbé tehetôsek is, 

akik addig rakosgatták filléreiket, míg 

össze nem jött az útiköltségre való. 

Sok öreg magyarnak, 48-as katonának 

volt utolsó kivánsága látni mégegyszer 

Kossuth Lajost, s csak azután meghal-

ni. Akinek ez sikerült, az büszkén me-

sélte, hogy a Via dei Mille 22 szám 

alatti kétemeletes ház ajtaja (melynek 

elsô emeleti erkélye mellett a falon ma 

is hirdeti egy kôtábla Kossuth nevét) 

mindig nyitva áll a magyar zarándokok 

elôtt. De nem volt az palota. Nem tud-

tak ott szállást adni az odaérkezett lá-

togatónak, hacsak nem volt közeli ro-

kon vagy régi jóbarát. De nem is várta 

azt el senki. A legtöbb kispénzû ván-

dornak, zarándoknak az is elegendô 

volt, ha elsétálhatott arrafelé, ha az 

utcai kispadon ülve várhatta meg tü-

relmesen, hogy a kormányzó úr sétára 

induljon, s hogy ô alázattal odaköszön-

hessen neki, és ha lehet, 1-2 szót is 

válthasson az öreg turini remetével. 

Mert mindenki tudta, érezte, milyen 

sokat ér az az 1-2 szó az öreg Kossuth-

nak. S ha ez sikerült, már megérte az 

évekig tartó kuporgatás, a hosszú fá-

rasztó út.

Az 1882-es évben Kossuth 80-ik szü-

letésnapjának közeledte sokakban fe-

lerôsítette a vágyat, látni még egyszer 

az öreg kormányzót, „Kossuth-apán-

kat”, hisz ki tudja, meddig lehet még. 

Egy vállalkozó kedvû pesti lapszer-

kesztô egész mozgalmat indított erre a 

pesti Mûvészek és Irók Körének neve 

alatt, amihez több százan csatlakoztak. 

Annyian összejöttek, hogy különvona-

ton indultak a nagy útra. A velencei 

állomásfônök ---- Helfy Ignác mosto-

hafia ---- pedig még két extra vasúti 

kocsit is rákapcsoltatott a szerelvé-

nyükre, hogy nagyobb kényelemben 

utazzanak. Igy érkeztek meg Torinóba, 

ahol a Doguna Vecchria vendégfogadót 

töltötte meg a hölgyekkel is bôven tar-

kított társaság. A látogatókat Pulszky 
Ferenc, Kossuth régi jó barátja mu-

tatta be. De maguk is meghatódtak a 

találkozástól, hiszen 33 éve nem látták 

egymást. Kossuth kedves, a hölgyek 
szerint elragadó volt ezen a napon. Ez 
volt élete utolsó olyan napja, amikor 
ilyen sok hódolója, tisztelôje körében 
ünnepelhetett. Sorra járultak hozzá a 

látogatók, s ô mindenkit kedvesen, 

érdeklôdve fogadott. Mindenki arra 

gondolt, hogy életében már biztosan 

nem lesz mégegyszer ilyen kedves 

emberkoszorúban az öreg kormányzó. 

Biztosan ô maga is erre gondolt. Sokan 

hoztak neki ajándékot, olyat is, amit 

mások küldtek, akik nem tudták meg-

tenni a hosszú utat. Az ôsz hajú ün-

nepelt lassan elfáradt, s leült egy 

székre, és így nézegette tovább boldo-

gan a körülötte csevegô vendégeket. 

Mindig éles szeme volt az emberek 

megfigyelésében, s így most is észre-

vette, hogy egy fiatal pár –-nászutasok-

-- csendben kisurrantak az erkélyre, s 

egy dísznövénybokor mögött kerestek 

menedéket, hogy végre egymásban is 

gyönyörködhessenek. Aztán egyszer 

csak onnan is eltûntek valahová, s 

hogy hová s mikor, azt csak az öreg 

házigazda mosolygós szeme látta. Be-

surrantak az ô hálószobájába, melynek 

be volt hajtva az ajtaja, félhomályba 

borítva azzal a szobát. Már este 11 is 

elmúlt, amikor Ruttkayné, Kossuth 
húga megkérdezte az ünnepeltet: ---

Nem vagy még fáradt, Lajos bátyám? 
Hiszen máskor már aludni készülsz 
ilyenkor! –-- De Kossuth, arcán egy 

pajkos kis mosollyal csak ennyit mon-

dott, miközben ingatta ôsz fejét: ---- 

Nem, nem, ma azt akarom, hogy min-
den vendégem a legjobban érezze ma-
gát!

1867. június 8-án Budán nagy pom-

pával megkoronázták Ferenc Józse-
fet. A hercegprímásnak Andrássy 
Gyula gróf, akkori miniszterelnök se--

gítette Ferenc Jóska fejére tenni a 

Szent Koronát. Az az Andrássy, akit 

annak idején még Kossuth küldött ki 

Isztambulba követnek, annak a kor-

mánynak a nevében, amelyik akkor 

kimondta a Habsburg-ház trónfosz-

tását. Az az Andrássy, akinek az arc-

képét akkor –-- sok máséval együtt -– 

az osztrákok bitófára függesztették, 

így „végezték ki”. A kiegyezéssel, és 

ezzel a koronázással Kossuthra egy 

végleges, feloldhatatlan belsô magány 

borult. Ezt már alig fokozta 1879-ben 

az akkor már koronás magyar király 

személyes óhajára az országgyûlés 

által meghozott úgynevezett „Lex 
Kossuth” törvény, mely egyértel-

mûen ôellene irányult. A törvény sze-

rint ugyanis a jövôben minden kül-

földön élô magyar állampolgár köteles 

10 évenként személyesen megújítani 

az állampolgárságát. Ez azt jelentette, 

hogy be kellett lépnie egy olyan kon-

zulátusi irodába, ahol a falon az ural-

kodó arcképe és címere díszlik. S erre 

Kossuth 30 emigrációban töltött év 

után sem volt hajlandó.

Abban az idôben vidéken még szokás 

volt, hogy a jóravaló magyar házakban 

Kossuth-kép függött a falon, melyet 

szeptember 19-én, a kormányzó úr 

születése napján szokás volt az ablak-

ba tenni, és köréje égô gyertyákat 

rakni. Annak az úriháznak az ablakát, 

ahol nem raktak ki ilyet, gyakran be-

verték az emberek. Ezek a képek per-

sze sokáig csak a délceg fiatalembert 

mutatták. Az öreg Kossuthról csak 

lassan, hosszú évek múlva terjedtek el 

idôskori képek. Egy-egy ilyen öreg 

képe elôtt aztán szomorúan álltak meg 

és méláztak el a járókelôk, majd ke-

serû szívvel kiáltottak a Kossuth nap-

ján a kivilágitott utcákon mindig kéz-

nél lévô cigányok után, s már indult is 

a szomorú nóta: „...ha még egyszer azt 

üzeni,...”. De hiába csendültek fel  a 

Kossuth-nóták itt is, ott is minden esz-

tendôben, mert a turini remete azért 

mégiscsak öregebb lett egy eszten-

dôvel. Igy érte el lassan a 90-et, majd a 

91-et. Ekkor már az öregek is apjuknak 

tekintették, s bús-keserves szívvel 

énekelték országszerte, hogy „Esik 

esô karikára, Kossuth Lajos kalapjára, 

akárhány csepp esik rája, annyi áldás 

szálljon rája”. 

1894 januárjában távirat érkezett To-

rinóba a függetlenségi párt tagjaitól: 

„Kosuth Lajos úrnak, Torino, Via dei 
Mille 22. Az új év küszöbén nálam egy-
begyûlt barátaimmal együtt szívbôl 
üdvözlöm kormányzó urat és az ég 
minden áldását kérem drága fejére. 
Justh Gyula”.  Kossuth, miután elol-

vasta a táviratot, igy szólt Ferenc fiá-

hoz:  „A jövô esztendôt már nem érem 
meg. Ez életem utolsó újesztendei jó-
kivánsága...”. S igaza lett. Magyar-

országra március 4-én érkezett az elsô 

sürgöny Kossuth betegségérôl. Aztán 

jött több is, javulásról, majd újabb 

romlásról. Március 13-án bágyadt han-

gon azt mondta az ôt vizsgáló orvos-

nak: „Tudom, hogy holnapután sokan 

gondolnak majd rám otthon”. Pedig 

ekkor már minden nap szerte a világon 

sokan gondoltak a nagybeteg Kossuth 

Lajosra. Sorra érkeztek a jobbulást ki-

vánó táviratok Amerikából, Angliából, 

Franciaországból, Németországból, 

Magyarországról. Sokan, rosszat sejt-

ve, megindultak hazulról Torinó felé. 

Március 20-án már mindenki érezte a 

házban, hogy ezen az éjszakán történni 

fog valami: a Kossuth-ház ebédlôje 

még este 10-kor is tele volt emberek-

kel. A betegszobából egyszercsak ki-

lépett Aulich, a titkár, és intett Eöt-
vös Károlynak: egy magyar ember-
nek meg kell fognia a kormányzó 
kezét! Eötvös Károly 50 percig fogta a 
haldokló Kossuth jobb kezét. A balt 
egy rokona tartotta. Este 10 óra 50 
perckor aztán Kossuth megrázkódott, 
hirtelen felült, mondani akart valamit, 
de csak egy nagy sóhajtás szakadt ki 
belôle. Hátrahanyatlott, de mire feje a 

párnát érte, halott volt. Eötvös meg-

csókolta a jobb kezét, felállt, s lassan 

átment az ebédlôbe a várakozók közé. 

Nem szólt, csak leült, s írni kezdte: 

„Mély fájdalommal jelentjük, hogy 
atyánk, udvardi Kossuth Lajos 
1894. március 20-án este 10 óra 50 
perckor elhunyt. Kelt Torinóban, 
Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos 
Teodor.”

Másnap már kora reggel megérkezett 

az elsô koszorú, a torinói polgármester 

küldte. Késôbb megérkezett maga is 

tizenkét szenátora élén, mind talpig 

feketében. „Felhatalmazásom van, 

hogy Kossuth Lajos kihûlt teteme ré-

szére felajánljam az olasz Pantheont, 

ahol a nemzet legnagyobb fiai feküsz-

nek” –-- mondta. Kossuth Ferenc 
megköszönte a megtisztelô ajánlatot, 

de kijelentette, hogy a család még nem 

döntött a temetés részleteirôl. Valójá-

ban mindenki azt várta, hogy mi hír 

jön majd Magyarhonból. De onnan 

nem jött hír. Harmadnap aztán Helfy 
Ignác sürgönyt küldött Justh Gyulá-
nak: „Kossuth-család óhaja, hogy 

Kossuth Lajos hamvai nejével és leá-

nyával együtt hazaszállíttassék. Vár-

juk az értesítést azonnal”. Erre meg is 

érkezett a pesti polgármester válasza: 

„Fôváros ma egyhangúlag kimondta, 

hogy dicsôültnek... hazaszállítását 

óhajtja...”.

Amikor 1850 februárjában Kossuthot 

és családját a törökök elválasztották 

az emigránsok zömétôl, hogy a kisá-

zsiai Kiutahiába vigyék, akkor Kos-

suth a következô megindító búcsúsza-

vakat mondta: „Az ember élete nem 

olyan, mint az óramû, amely ha lejár, 

újra húzható. Én érzem, hogy pályám 
végéhez közeledek.... rám Rákóczi és 
Thököly sorsa vár. De ti még.... meg-
láthatjátok a haza feltámadását. Akkor 
majd jussak eszetekbe, s ne hagyjátok 
poraimat idegen földben enyészni...”.

S 1894. márciusában Pesten emlékez-

tek még ezekre a szavakra! Haragosan 

tüntetett az egyetemi ifjúság. Megost-

romolta a Nemzeti Szinházat, majd az 

Operát, mert Kossuth halálhírére nem 

tûztek ki rájuk gyászlobogót! A rend-

ôrség erélyesen lépett fel ellenük. 

Kardlapozás, sebesültek, letartózta-

KOSSUTH LAJOS 



tások. De másnap már a Sándor utcai 
képviselôházat is szorongatta a tömeg. 
A képviselôk végül megszavazták, 
hogy Kossuthot a nemzet saját halott-
jának tekinti, s azonnal küldöttség 
menjen ôt hazahozni!

 Eközben Turinban megérkezett 
Umberto olasz király részvétsürgö-
nye. Kossuth koporsóját a valdensiek 
gyönyörû, közeli templomában rava-
talozták fel. Itt búcsúzott el tôle Turin 
s Olaszország, de beszédet mondott az 
idôközben megérkezett magyar kül-
döttség néhány tagja is. Este 10-kor 
aztán elindult Kossuth Lajos vonata 
Magyarhon felé. Amerre olasz terüle-
ten elhaladt, az állomások gyászlobo-
góval diszítve fogadták. Azon az oszt-
rák szakaszon, amin át kellett men-
niük, az állomások és települések kö-
zönyös álmukat aludták. Reggel 5 
órakor érkezett a Kossuth-vonat a ma-
gyar határhoz. Itt megálltak, s Kossuth 
Ferenc rövid, érzelmektôl fûtött be-
szédet mondott. A környék lakossága 
már elôzô este óta kint volt a sínek 
mellett, várták a vonatot. Zászlóik és 
alakjuk csak lassan kezdett kibonta-
kozni a hajnali szürkületbôl. Amikor 
meglátták a feketébe burkolt, fehér 
kereszttel jelzett vasúti kocsit, mind 
térdre ereszkedett. Egy öreg parasz-
tember, volt 48-as honvéd, kezében  
nemzetiszín zászlóval Kossuth Ferenc 
mellé lépett. Kossuth fia kivette a 
zászlót a kezébôl, magasra emelte, s 
ezt mondta: „E nagy pillanatban, mi-
dôn atyám forrón szeretett hazája 
földjére lépek, nem tehetek mást, mint 
megcsókolom e szent színeket viselô 
zászlót!” A mozdony halkan jelzett, az 
utasok visszaszálltak, s a tavaszi haj-
nalban a vonat csendben elindult a 
térdeplô, imádkozó, síró, Kossuth-
nótát éneklô nép között. S így volt ez 
végig az úton, amerre csak elhaladtak. 
A sínek mentén térdeplô, síró, éneklô 
emberek tömege, harangok zúgása, az 
állomásokon gyászba öltözött küldött-
ségek, ôszhajú, fekete ruhás öreg urak 
és honvédek, de az ifjúság is, az is ott 
volt mindenütt! Az egész ország ifjú-
sága kivonult. Minden vidék a legjobb 
szónokát küldte, s a tömeg ösztönösen 
is úgy állt fel mindenütt, hogy a leg-
szebbek, a „Kossuth-arcúak” kerülje-
nek elôre, ôket lássa elsônek a kor-
mányzó úr koporsója, s a két hazatérô 
Kossuth-fiú! Tízezrek szorongtak a 
nagyobb állomásokon! Zúgott a Szózat, 
a Himnusz, a Kossuth-nóta mindenfelé. 
Egy egész ország sírt, imádkozott és 
énekelt, amerre a kormányzó úr vona-
ta elhaladt. Ezen a napon akár újra-

 2016. március 10.                                               MAGYAR ÉLET                                                          9. oldal    

kezdhettük volna 48-at, olyan egység-
ben állt újra az ország! Nagykanizsa, 
végig a falvak, a Balaton-part, Szent-
György, Boglár, Siófok, Lepsény, Pol-
gárdi, mind-mind zúgtak a „Ne sírj, ne 
sírj Kossuth Lajos” nótától, s közben 
mind zokogott... Fehérváron, ahová 
du.1-kor futottak be, 20 ezer ember 
várta a kormányzó urat az állomáson! 
Kossuth Ferenc levett kalappal szóno-
kolt a vonatlépcsôn: „Hajdan itt kirá-
lyokat koronáztak, ma e ravatalt ko-
szorúzzák... nagyobb értéke van e ko-
szorúknak, mint a rossz fejre tett ko-
ronának...”. Fél négy volt, mire a vonat 
befutott a Nyugati pályaudvarra. Bu-
dapest történelmében még sosem volt 
olyan gyôzedelmes bevonulás, mint 
Kossuth Lajos koporsójáé! Az utcákon 
olyan tömeg, hogy a rendôrök mellett 
tûzoltók, diákegyesületek is kordont 
vontak, hogy vigyázzák a rendet. A 
gyászmenetnek se vége, se hossza. A 
Körúton haladtak az Oktogonig, to-
vább az Andrássy úton, a Károly-körú-
ton balra, el egészen a Nemzeti Múze-
umig, ahol a ravatalozás készült. 
Hihetetlenül nagy volt a tömeg, az 
ünnepélyesség, a fennkölt hangulat! 
Zúgtak a harangok, zászlók lobogtak, 
mindenfelé koszorúk, virágok. Amerre 
elhaladt a koporsó, hangos volt a sírás, 
könnyes minden szem. 

Ezen a március végi estén a Kossuth-
ravatal mellett egy különös természeti 
tünemény is elbûvölte, zavarba hozta 
az utcákon, tereken, Duna-parton, hi-
dakon, Gellért-hegyen csoportokba 
verôdött embereket. Észak felé az ég-
bolt narancssárgára változott, szokat-
lan „északi -fény” borította be az eget. 
–- Égi jel? -– tanakodtak az emberek, s 
borzongva húzták össze mellükön a 
kabátot.

A Nemzeti Múzeumban felállított ra-
vatalnál az akkor 69 esztendôs Jókai is 
beszédet mondott. Az öreg író-óriás 
ezen a napon érte el élete legnagyobb 
sikerét azzal a háromnegyed órás ha-
talmas erejû beszéddel, melynek da-
rabjait pedig nem is nagyon hallhatták 
a gyászolók. Mert bár erôs hangon 
kezdte az írófejedelem, de ahogy 
haladt, úgy egyre többször elcsuklott a 
hangja, s végül könnybe borulva, alig 
érthetôen fejezte  volna be beszédét. 
De a két Kossuth-fiú ott állt az oldalán, 
s amikor rogyadozni, sírni kezdett, ôk 
tartották, ölelték s csókolták a vén em-
bert. Ettôl aztán kicsit erôre kapott, s 
így valahogy mégis befejezte beszé-
dét.

Amerre a temetô felé tervezett út-
vonal volt, százezrek szállták meg az 

utcákat. A menet a múzeumtól indulva 
megkerülte szinte az akkori fél várost. 
Végigmentek a Károly-körúton, And-
rássy úton, Teréz körúton, Erzsébet 
körúton, Kerepesi úton (mai Kossuth 
L. út) egészen a temetôig. Ezrek és ez-
rek lógtak vagy ültek végig a háztetô-
kön, férfiak, asszonyok, gyerekek, 
székeken a magasabb kirakatú boltok-
ban, a fákon, a lámpavasakon, száz és 
száz falnak támasztott létrán, és hul-
lámzott a tömeg a járdákon, az utakon.

Április másodika volt, hétfô, ragyogó 
tavaszi nap. A fák már rügyeztek. 
Ilyen díszítéssel indult el a gyászmenet. 
Hosszú sorban mentek a gyászkocsik, 
csak a koszorúkat 18 kocsi vitte. Le-
galább kétezer koszorút. Mögöttük 
egy 48-as vén honvéd, kezében egysze-
rû fejfával, rajta egyszerû írás: 
„Kossuth Lajos. Élt 92 évet.” Meg-
megroggyant az öreg, de ha reszke-
tegen is, ha zokogva is, de vitte a ke-
resztet. Mögötte öreg honvédek és 
egyetemi ifjak lépdeltek a koporsót 
vivô kocsi két oldalán.  Amögött a két 
Kossuth-fiú lépdelt. Majd a képvise-
lôház, a fôrendi ház képviselôi, az egri 
érsek, püspökök kara, grófok, híressé-
gek hosszú sora. Amerre elhaladtak, 
indult a Kossuth-nóta, hullámzott a sí-
rás. A gyerekek rémült szemmel bá-
multák az apák belsô zokogástól rángó 
arcát: nem láttak még ilyet soha, az 
anyák patakzó könnyeit, és ettôl ma-
guk is keserves sírásra fakadtak. Ha a 
tömegben egymás mellé sodródtak az 
addig egymást gyûlölôk, most kezet 
fogtak, s megölelték egymást.  Amikor 
a Bazilikához értek, megszólalt a leg-
nagyobb harang, a György is. Ott is 
tömeg a tetôn. Ôk kezdték énekelni a 
Himnuszt, amit aztán a lenti tömeg is 
átvett.  Az akkori fôváros legszebb ut-
cája, az Andrássy-út zsúfolva fekete 
emberekkel és gyászlobogókkal. Dél 
lett, mire a menet az Oktogonig ért. 
Dél volt, de Budapesten aznap senki se 
ebédelt délben. Mindenki Kossuth La-
jos temetésén volt. Áradt a tömeg, 
követte a koporsót, olyan volt az egész, 
mintha az egész várost elvarázsolták 
volna. Délután 1 órára értek a Keleti 
pályaudvar elé, s onnan már nincs 
messze a temetô.

A meghirdetett szónoklatok szépek 
voltak, de visszafogottak, egyik se 
merte kimondani Kossuth Lajos igaz-
ságát. Hanem a végén odalépett a ko-
porsóhoz Rákosi Viktor író, s térdet 
hajtva, szívbôl megcsókolta azt! A
sokadalom rögtön megérezte, hogy ez 
volt az elsô ôszinte cselekedet, s özön-
leni kezdtek, hogy ôk is búcsúzhas-
sanak egy utolsó csókkal Kossuth 
Lajostól. Ezer és ezer ember követte 
Rákosi Viktor pédáját, s késôbb többet 
beszéltek errôl az egyetlen csókról, 
mint az összes gyászbeszédrôl. Délu-
tán 2 óra 30 perc volt, amikor a kopor-
sót végül a sírba bocsátották, s a feke-
te, síró tömeg oszladozni kezdett.

Két különösen nagy temetés esett 
meg fennállása alatt az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiában. Kossuth Lajos, és 
Ferenc József temetése. A császár és 
király 22 évvel élte túl a kormányzó 
urat. A bécsi temetés a lehetô legna-
gyobb királyi pompával volt megren-
dezve és kivitelezve. Utoljára mutatta 
itt meg Bécs a csillogását a világnak. 
Mégis, sokaknak jutott eszébe akkor 
Kossuth Lajos temetése. Mert bár 
Kossuth pesti temetésén nem volt any-
nyi pompa és csillogás, de annál több 

volt az ôszinte gyászoló, a szívbôl fa-
kadó sírás, szomorú sóhajtás. Kossuth 
temetésén hívatlanul is ott volt egy 
egész ország. A fényes császárén több-
nyire csak a meghívottak pompáztak. 
Hiába, a történelem gyorsan ítél. Már 
a temetésen elkezdi.
Hát így volt, így történt. Igy ment 

haza az emigrációból Kossuth 
apánk. S egyszer, egy március 15-
én már ezt a történetet is el kellett 
mondanunk egymásnak.

Albert László 
 ozora1949@hotmail.com /

(Jókai Mór és Krúdy Gyula 

HAZATÉRÉSE
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. március 13-án 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)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)

Ebéd után Nôszövetségi gyûlés 
a Bocskai nagyteremben

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. március 13-án vasárnap de. 11.30 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. március 13-án de. 11 órakor vasárnap
  Emlékünnepi ISTENTISZTELET

Istentissztelet után Március 15. megemlékezést tartunk a Temp-
lomban a Dél Ausztráliai Magyar Egyesületek Szövetségeivel együtt 

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.március 13-án vasárnap de. 11 órakor 

 Március 15-i megemlékezés 
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. (Minden hónap harmadik vasárnapján) du. 2 órakor 

 Istentisztelet
Magyar nyelvû játszócsoport a kicsiknek

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

Aspley, Észak Brisbane  Március 13-án de. 11.30 órától 
Emlék Ünnepi 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 

megkülönbôztetés 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

Vasárnap február 28-án, Nt. Dézsi Csaba helyett Makkai Márta vezette le az Istentiszteletet. Köszönjük a 
nagyszerû, kielégítô „böjtrôl” szóló prédikációját.
Az orgonán szokásosan Sipos Ôry Attila játszott, aki vasárnaponként Healesvillebôl jön és végzi kántori 

feladatát.
Márta, Attila köszönjük munkátokat.
Istentisztelet után, szokásos, már megszokott finom ebédet ettünk, kisegítô szakácsunk nagyszerûen fôz. 

Lantai Szílviának ez uton mondunk köszönetet az elmúlt hónapi munkájáért.
Márciusban jön vissza állandó szakácsunk Misi.   Csutoros István

Március 13-án vasárnap de. 11 órakor
Magyar Szabadságharc Emlékünnepi Istentisztelet

A Nth. Fitzroy-i Magyar Református Templomban
121 St. Georges Road North Fitzroy

A 11-es villamos, Collins St,-rôl a 20. megálló
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

Istentisztelet után ebéd a Templom melletti Bocskai teremben
Mindenkit szeretettel várunk

Március 13-án vasárnap de. 10 órakor
A Carltoni Temetô Magyar Hôsök Emlékmûvénél

Egyházunk Gyülekezetének tagjai az ott megjelenô  Egyesületeknek képviselôivel egy rövid áhítat 
keretében elhelyezik a kegyelet és hála koszorúit, emlékezve az 1848-49-es Magyar Szabadságharcra

Makkai Márta  Sipos Ôry Attila

Az Egyházfenntartási járulékról
Kedves Testvérek és Barátok!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát az 2015/2016. pénzügyi 

évben. Az Egyházfenntartási járulék éves összege családonként 250 dollár, egyénenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A fizetés módjai:
1. Készpénzel: — keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt, vagy pénztárosokat, Szatmári

Istvánt vagy Bartól Nándort, vasárnaponként délben a Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. 
Fitzroy
2. Csekkel: — a Hungarian Reformed Church névre.
Cím: — PO Box 1187 Fitzroy North 3068
3. Direkt Banking: — Hungarian Reformed Church BSB 033 195      Act. 500101

Egyházunk már 67 éve áll Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok.
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Dr. Fazekas Árpád, ’56-os munkástanácsi elnök:

Készülünk a forradalom 
60. évfordulójára

Készülôdünk a forradalom 60. évfor-
dulójának a megünneplésére. Nyu-
godt lélekkel mondhatjuk el, hogy az 
elmúlt évtizedben jól ápoltuk az ’56-
os hagyományokat: több emlékmûvet 
és a sok emléktáblát létesítettünk. 
Most, csak a hiányosságainkról, az 
adósságainkról kívánok szólni.

Két nagy adósságunk is van: 1./ még 
mindig nincs eltávolítva a Békefi 
dombormû, és 2./ még mindig nem 
kapott emléktáblát a mártír Kádár 
Gábor illetve ezek után még 3./ né-
hány apróbb hiányosságokat is fogok 
említeni.

1./ Békefi Benô (1909-1964) ref, 
esperes 35 évvel ezelôtt kapott bronz 
dombormûvet (D. Marton János szob-
rászmûvész alkotását) a nyíregyházi 
Korányi Frigyes út 166. szám alatt, a 
Magdalenum bejáratánál. A bátor és 
emberséges cselekedet volt, hogy az 
ide menekült Békéfi Benô itt bújtatta 
sikeresen --- városunk 2. német meg-
szállásának napjaiban: 1944.okt. 23-30 
között --- I.E. Petrov szovjet ezredest, 
diakonissza ruhába öltöztetve. Kide-
rült azonban azóta, hogy a szovjet 
tiszt (akkor már tábornok) megmene-
külése után hálából beszervezték 
KGB ügynöknek, s így lett Békefi az 
1944. nov. 2-i nyíregyházi szovjet 

elhurcolás legfôbb irányítója is (2300 
férfi: „Nyíregyháza gyásznapja”). 
Végül, ismerjük Békefi Benôt: mint 
az 1956-os forradalom ádáz ellensé-
gét, aki még lelkésztársát, Bán Ist-
ván tanyai segédlelkészt is képes volt 
börtönbe juttatni. Bán Istvánt a forra-
dalom elôtt 12 nappal avatták lel-
késszé, a nyíregyházi rádióban a Re-
formáció emléknapján és Halottak 
napján felkérésre szép beszédet mon-
dott, Békefi esperes 1957. febr. 7-én 
az itt tartózkodó Kádár Jánosnál emi-
att feljelentette, a Megyei Bíróság pe-
dig 6 évi börtönre ítélte.

Mindezek ismeretében ma már tör-
ténelemhamisítás Békefi Benô espe-
rest példaképnek állítani és megbe-
csülni, ünnepelni! El kell távolítani a 
dombormûvét! 

2./ Hagyományápolásunk nagy hiá-
nyossága, hogy Kádár Gábor gyulahá-
zi gazdálkodó, akit még 1951. jún. 13-
án nyíregyházán koholt perben fela-
kasztottak, az ismételt ígéretek elle-
nére nem kapott emléktáblát: sem 
gyulaházán szûlôfalujában, sem a Me-
gyei Börtön falán. Peranyagát hiába 
keresnék a Megyei bíróságon avagy 
a Megyei Levéltárban, mert az ávó-
sok elégették („meleg irattárba tet-
ték”). Szerencsére, Dr. Simon István 

nyugalmazott ügyvéd még 1992. ápri-
lisában elhozta és nekem ajándékozta 
a peranyag másolatát. Tudniillik, 
1951-ben Ô volt a jegyzôkönyvvezetô 
a perben, s elôrelátóan megôrizte 
ezen másolatot (ezt  2007-ben a Ma-
gyar Levéltárnak adományoztam). 
Sôt, elkísért engem 1992-ben Gyula-
házára is az Özvegyhez (Petôfi u. 29.), 
aki nekem ajándékozta Férje fény-
képét és elmondta, hogy a 2. házku-
tatás alkalmával az ávósok itattak 
vele a nagymosáshoz elôkészített ma-
rólúgból.

Kádár Gábor nyíregyházi kivégzése 
a hazai kuláküldözés nyitánya volt! 
Megígérték, hogy Megyei Börtön fa-
lán elhelyezett emléktáblára felkerül 
a neve, de a végén lehagyták.

3./ A kisebb hiányosságok között 
megemlítem, hogy ilyen „lehagyás” 
történt már korábban is. Így, a Hôsök 
téri Zászlókô-emlékmûrôl (2006. okt. 
23.) lehagyták 10 nyíregyházi 56-os 
áldozat nevét. Ezt észrevéve, avató-
beszédemet is azzal a kikötéssel 
mondtam el, hogy ezeket a Mûvésszel 
utólag felíratták. Megígérték: Csabai 
Lászlóné polgármester és Tukacs 
István alpolgármester. Mai napig 
nem történt meg a pótlás! Mi pedig 
azt tartjuk, hogy az áldozatok nevé-
nek feltárása, a kegyelet mécsesei!

Sôt, azóta megtörtént a Ruttkay 
Arnold emléktáblája avatása (2009. 
máj. 29.) elôtt 2 hónappal, hogy Csa-
bai lászlóné ekkor közölte, a megálla-
podás ellenére nincsen pénzük az 
emléktáblára. Szerencsére, még el 
tudtam intézni, hogy az ausztráliai 
magyarok vállalják a költségeket és 
Bozsik Tamás emigráns révén kép-
viseltették is magukat.

De, késésben vagyunk az urtcák, te-
rek és intézmények névadása terén 
is! Így városunkból elüldözött: Dr. 
Babicz Béla (1908-1993) munkásta-
nácsi elnökrôl a befogadó dunakeszi 
város már 2009-ben nevezett el utcát, 
itt Nyíregyházán „atirpákok szeretett 
orvosa” emlékét így nem ápolják! 
kövessük Dunakeszi pédáját. Iskolák 
névadója lehetne: Szilágyi László és 
Rácz István, s az egészségügyi intéz-
ményeké pedig: Dr. Babicz Béla és 
Dr. Dohnál Jenô.

Fontos lenne az építkezések miatt 
levett emléktáblák mielôbbi visszahe-
lyezése is: így Eötvös Károlyné 
Bocskai utca 8. szám és Tomasovszky 
Andrásné szarvas utca 27. szám alatt.
Cicero szerint: „Az elhunytak éle-

tét, az élôk emlékezete ôrzi. A mi 
feladatunk pedig, hogy hirdessük 
1956 üzenetét „alkalmas és alkalmat-
lan idôben!”

1956 HÔSEI TISZTELETÉRE  
EMLÉKMÛ ÉPÜL NEW YORKBAN
Ünnepélyes keretek között indult a New York-i 56-os emlékmû megvalósítá-

sának második fázisa január 24-én a Magyar Fôkonzulátuson.  Az eseményre az 
adott alkalmat, hogy egy áldozatra kész magyar, Dr. Holló Ernô és felesége, 
egy  llatorvosi klinika és farm tulajdonosa New Jersey-ben, makkon hízlalt man-
galicát és magyar borokat ajánlott fel egy pénzgyûjtô vacsora számára. 

A vacsora megrendezése Kumin Ferenc fôkonzul és Szakács Imre, Király 
Zsuzsanna konzulok, valamint az egész konzuli személyzet munkáját dícséri. 
Külön ki kell emelni Hernádi András szakács mûvészetét, aki a mangalica 
húsból csodás ételeket készített, beleértve még a desserthez adott karamellizált 
szalonnát is. Az est kiemelkedô eseménye volt György  Ádám, A Day in New 
York címû zongorára írt szerzeményének bemutatója. A fejenként megajánlott 
ezer dolláros adományt kiegészítette az árverési tárgyakból bejött ö sszeg is.

Sajnos a hóvihar miatt többen az eredeti jelentkezôk közül nem tudtak eljönni. 
Ezek között különösen hiányzott  a Holló házaspár, valamint  az ugyancsak San 
Franciscoban ragadt három borász, Balassa István, Kiss J ános és Lôrincz 
György. Az általuk felajánlott borok azonban idôben megérkeztek, így a ven-
dégek  élvezhették a Balassa Winery, valamint a Breitenbach, és St. Andrea 
Winery  ltal adományozott Hárslevelû, Furmint, két féle Egri Bikavér  s Tokaji 
Aszú ízeit. Akik ott lehettek a vacsorán megérdemelt é lvezetben részesültek. 

Amerikában több városban épült már 56-os emlékmû, de New York sokáig 
váratott magára. Az ötvenedik évfordulón a Carnegie Hallban összegyült 
magyarok határozták el, hogy a hatvanadik évfordulót már egy magyar emlék-
mûnél kell megünnepelni. Megalakult az Emlékmû Bizottság Lakatos István 
és Lovas György alapító elnökök vezetésével, Szatai Enikô titkár segítségével. 
A Bizottság tiszteletbeli elnökév  Pataki György kormányzót, elnökévé pedig 
Papp László építészt kérték fel, alelnökök Bollok Barbara, Somogyi Balázs 
és Szarvasy Mihály. Az elképzelés azonban nem nyert gyors elfogadást  a vá-
ros vezetôi részérôl, akik azzal érveltek, hogy a város 175 etnikumának minde-
gyike szeretne valami saját emlékmûvet létesíteni, erre pedig nincs lehetôség. 
Egy „emlékmû moratórium” lépett életbe.

Ezen a vírtuális falon kellett áttörnünk, amit több évi munkával és Pataki 
kormányzó segítségével sikerült megvalósítani. Az eremény az lett, hogy a ma-
gyarok által 1928-ban emelt Kossuth szobor  mellett a gyönyörû Riverside Park-
ban kapott helyet 1956 szabadságért küzdô hôseinek emlékmûve. 

A pénzgyûjtés elsô fázisa számos támogató nagylelkû adományával sikerrel 
zárult. Az építéshez szükséges negyed millió dollár összeget egy megegyezés 
(Letter of Understanding) aláírásával letétbe helyeztük New York városnál, 
ezzel a tervezési folyamat lezárult és lehetôvé vált a kivitelezés elôkészítése. A 
most induló második fázis az emlékmû jövôbeni fenntartásra kért alapítványi 
összeg (Endowment) második negyed millió dollárjáról szól. 

A kiírt nemzetközi pályázat nyertese Nagy Tamás budapesti építész terve 
lett. A kivitelezés terveit Papp Architect  iroda fiatal építészei  s Gulyás István 
mérnök készítették el, a városi Park Bizottság kert tervezôje segítségével. Ezek 
elfogadása és az építés költségeinek összegyûjtése után a kivitelezés elôkészíté-
se, az ajálatok beszerzése és az ezzel kapcsolatos munkák megindulhatnak. Az 
amerikai magyarok további támogatásával a fenntartásra szánt összeget is 
összegyûjtve reméljük, hogy a Magyarországró l is nagy számban érkezôkkel 
együtt  ünnepeljük majd a Forradalom 60-ik évfordulóját 2016. október 23-án.

Papp László

Gazdag programsorozattal, egyebek mellett konferenciák, középiskolai szava-
lóverseny, kiállítások, tehetségkutató pályázatok, versszínházi mûsor és rend-
hagyó irodalomórák szervezésével készül az 1956-os forradalom 60. évforduló-
jára meghirdetett emlékévre a Magyar Írószövetség --- mondta Szentmártoni 
János, a szervezet elnöke.

Hozzátette: a tervezett „kulturális akciókkal” a szélesebb közönség, elsôsorban 
a diákság figyelmét szeretnék felhívni arra, hogy a forradalom szellemi elôké-
szítôjeként milyen fontos szerepet játszottak az 1956-os eseményekben a ma-
gyar írók és az írószövetség.

A programok mellett egy interneten elérhetô, „virtuális emlékszobát” is 
létrehoznak, amelynek segítsé gével gazdag dokumentum, kép- és hanganyagot 
böngészhetnek az érdeklôdôk. A Magyar Írószövetség tervezi továbbá különféle 
kiadványok, köztük 1956-os emlékalbum és irodalmi hangos könyvek megjelen-
tetését is.

A szervezet a programok koordinálása érdekében szakmai emlékbizottságot 
hozott létre, amelynek tagja Szentmártoni János vezetése mellett Lezsák 
Sándor, az Országgyûlés alelnöke, Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, a 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum külsôs munka-
társa, Erôs Kinga kritikus és Salamon Konrád történész.

Lezsák Sándor a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: 2016. október végén Írók a 
forradalomban címmel emléknapot szerveznek a Parlamentben a forradalmi 
események felelevenítésére, emellett a következô nyári lakiteleki mûfordítói 
tábor témája az 1956-os forradalomnak a költészetben betöltött szerepe lesz.

Az egész éves megemlékezés egyik fô mondanivalója, hogy 1956 a világ elsô 
sikeres antikommunista forradalma volt, amely pár nap alatt megdöntötte a 
megszálló szovjet katonák által Magyarországra kényszerített politikai rend-
szert --- emelte ki az eseményen Salamon Konrád.

Hozzáfûzte: fontos céljuk elôsegíteni, hogy a fiatalok is megérthessék, mit je-
lentett szabadságharcosnak lenni, ezért pályázatok keretében igyekeznek re-
konstruálni és megismertetni az elesett forradalmárok halálának körülmé-
nyeit.

Kiss Gy. Csaba az eseményen arról beszélt, a bizottság munkájával szeret-
nének hozzájárulni, hogy az 1956-os forradalom emlékezete a magyar nemzeti 
identitásban központi helyet foglalhasson el. (MTI, gondola)

Balog: ma is aktuálisak 
1956 céljai

Ma is aktuálisak azok a célok, amelyekért hatvan éve a pesti srácok és 
társaik harcba szálltak, és ezekért ma is érdemes kiállni.

Ezt mondta Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere, Budapesten, a 
Terror Háza Múzeum elôtti szabadtéri kiállítás megnyitóján.

Balog Zoltán szerint a múlt felidézése „nagy lehetôség, hogy megmutassuk a 
világnak, nem változtunk, a magyar nép ma is a szabadság népe, Magyarország 
ma is a szabadság országa, ma is szabadságszeretô nép vagyunk”.

A hatvanadik évforduló arra is lehetôséget teremtett, hogy magunkba néz-
zünk, és eldöntsük, mi az, amire a 21. században szükségünk van ‘56 örökségébôl, 
„mi marad meg az elôdök áldozatából; ez rajtunk is múlik” --- fogalmazott a 
megemlékezéseket szervezô emlékbizottság elnöki tisztét is betöltô politikus.

Tudni kell, hogy „a szabadság árát azok fizették meg, akik ellenálltak, és akik 
titokban ôrizték belsô szabadságukat”, mondta, hozzátéve: „ha 1956 a magyar 
szabadság éve volt, akkor legyen az 2016 is, ha már 2006-ban nem sikerült”.

A diktatúra lényege, hogy „bárki, bármikor, bárhol, bármiért megfigyelhetô, 
bûnössé tehetô és büntethetô; hiányzik a normális polgári lét biztonsága” --- 
emlékeztetett a miniszter, kiemelve: erkölcsi kötelességünk bemutatni a dikta-
túra mûködését és tetteit.

Utalva arra, hogy „ahol áldozatok vannak, ott vannak tettesek is”, megemlítette, 
az alaptörvény bûnözô szervezetnek minôsítette az állampártot és az azt kiszol-
gáló intézményeket, ezek vezetôinek felelôsségét el nem évülônek mondva ki az 
1956-os forradalom és szabadságharc szovjet megszállókkal együttmûködve 
végrehajtott vérbefojtásáért, az azt követô rémuralomért, megtorlásért és 200 
ezer magyar kényszerû külföldre meneküléséért.

Nem a bosszú hajt bennünket, amikor a tettesekrôl beszélünk, hanem annak a 
tanulságnak a magasra emelése, hogy ha valaki idegen érdekek szolgálatába 
áll, idegen hatalmakkal szövetkezve szembefordul a nemzetével, az bizony tet-
tes, és annak a tettei elítélendôk, hogy tanuljunk belôle --- fogalmazott a minisz-
ter.
Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum fôigazgatója, az emlékév 

kormánybiztosa azt hangsúlyozta beszédében: a hat évtizede fegyvert ragadók 
az egész világnak megmutatták, hogy a magyarok a szabadságért mindig 
készek harcolni, nem tûrik, ha rabságba vetik ôket, a nemzeti függetlenség és 
szabadság pedig olyan érték a számukra, amiért, ha kell, a legnagyobb túlerôvel 
szemben is felveszik a harcot.

Ahol a hôsöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak, márpedig mi nem felejt-
jük el ‘56 hôseit --- jelentette ki, hozzátéve, a forradalom és szabadságharc 
résztvevô megértették az idôk szavát és azt is, hogy mit követel tôlük a nemzet, 
és cselekedtek.

A Terror Ház Múzeum elôtt álló tablókon december végéig megtekinthetô, 
1956 ---- A szabadságért és a függetlenségért címû kiállítás magyar és 
angol nyelven állít emléket a forradalomnak és szabadságharcnak.

MTI

Gazdag programsorozattal 
készül a Magyar Írószövetség 

az 1956-os emlékévre



Villám interjú Horváth 
Gyöngyivel, a Diaszpóra 

Tanács 5. 2015 decemberi 
ülésén szerzett 

tapasztalatairól.
Hogyan került rád ez a megtiszteltetô 

választás, hogy a Queensland-i magya-
rokat képviselhetted?

A Qld-i Kulturális Szövetség 2012 óta 
tagja a Diaszpóra Tanácsnak és a ta-
gok szavazata alapján jutott rám a vá-
lasztás.

Tudjuk hosszú évek tapasztalata van 
a hátad mögött, hisz a  G.C.Egyesület-
ben több, mint 20 éve tevékenykedsz 
és elismerik a munkádat. Milyen hasz-
nos gondolatokat szereztél, az Ülésen, 
és a más országokból, földrészekrôl  
érkezett küldöttektôl?

Elsôsorban ráébredtem  (bár mindig 
is sejtettem), hogy az egész világon 
komoly munka folyik a magyarságunk 
megtartásáért. Teljesen mindegy, 
hogy kis, vagy nagy közösségrôl be-
szélünk, a feladat ugyan az. Átplántálni 
a magyarságtudatot a fiatalabb 
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Hangay György: 

Eggyel több sztár a 
Mennyei Színpadon...

generációba. Idôvel biztosan ráébred-
nek, hogy a Család szempontjából na-
gyon fontos, hogy a gyerekeik beszél-
jék a nyelvet, különben nem tudnak 
kapcsolatot teremteni az anyaország-
ban élô rokonokkal!

Mi volt a legnagyohb, az --- az a leg-
ernlékezetesebb élmény, amit szerez-
tél?

A tisztelet a szeretet és a megbecsü-
lés, ami körülvett minket.

Hogyan látod a jelenlegi Magyaror-
szág általános helyzetet? 

Kifejezett javulás látható, több terü-
leten. A kormány figyelme kiterjed 
nagyon sok mindenre. A Család fontos 
szerepet játszik  és ez, nagyon jó! Ha a 
családok erôsek az ország is erôsödik.

Milyen mértékben fogja a jövôben 
még hathatósabban segiteni az anya-
ország a külföldön tevékenykedô ma-
gyar szervezeteket, klubokat?

Természetesen a már megkezdett 
programok  folytatásával, új progra-
mok bevezetésével. Többek között a 
diaszpórában élô gyerekek és fiatalok 
is lehetôséget kaphatnak magyaror-

Már megint eggyel többen vannak a 
Mennyei Színpad színtársulatban. Egy 
igazi csillaggal szaporodott az egyesü-
let: Psota Irénnel.

Alig néhány nappal ezelôtt --– február 
25-én –-- hosszú betegeskedés után, 
álmában jobblétre szenderült. Habár 
már vagy hat éve nem lépett a közön-
ség elé, távozása hirtelennek tûnô és 
megrázó, szomorú eseménye a ma-
gyar színjátszásnak.

Psota Irén Budapesten, 1929 március 
28-án született. Má r gyermekkorától 
fogva színésznek készült. 1952-ben 
végzett a Színmûvészeti Fôiskolán és 
azonnal a Madách Színházba szerzô-
dött. Eleinte édesanyja lánykori ne-

vén, Dávid Irénként szerepelt, a Psota 
nevet –-- édesapja családi nevét –-- 
csak a késôbbiekben  használta. 

Már kezdetben is legjobbakkal lépett 
a világot jelentô deszkákra, olyan 
nagyságokkal mint Tolnay Klári, 
Kiss Manyi, Pécsi Sándor és Már-
kus László –-- csak néhányat említve. 
Országos hírnévre és népszerûségre a 
televizió és a film segítette. Psota 
mindíg kritikán felül alakított, akár 
komoly, drámai szerepben, akár komi-
kaként. Még egy aránylag „lapos” sze-
repet is mestermûvé tudott alakítani, s 
amikor  megjelent a színpadon vagy a 
képernyôn, a közönséget azonnal elbû-
völte. Egyaránt tudott megdöbbentô, 
tragikus és kicsattanóan komikus len-
ni.

1980-90-ig a Népszínház, majd a 
Nemzeti Színház mûvésze volt, majd 
1990-ben visszatért a Madáchba, 
melynek tagja maradt egészen 2009-
ben bekövetkezett visszavonulásáig. 

Klasszikus és kortárs drámák, vígjá-
tékok és musicalek fôszerepeinek tu-
catjait játszotta el hosszú és tartalmas 
pályafutása során. 127 színházi bemu-
tató fûzôdik a nevéhez, hatvannál több 

filmben és számtalan TV-játékban ját-
szott.

S nem csak mint színész, hanem mint 
énekes is ragyogó sikereket alakított. 
Egyike kiemelkedô alakításainak az 
„Én mellettem elaludni nem lehet” c. 
dal elôadása, mely ---- s még sok más 
Psota szám is --- szerencsére mindmáig 
megnézhetô a youtube-on: https://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? -
v=mJq22LYO_g8. Három nagylemeze 
is megjelent, s gazdag és színes pályá-
járól három könyvet írt. Az utolsó, 
2008-ban megjelent mûvének címe: 
‘Csak a halálom elôtt olvasható el, de 
siess!’

Életének utolsó hat évét leginkább 
magányosan, mindössze kedvenc ku-
tyája társaságában töltötte. Kollégái, 
kortársai és a kulturális élet vezetôi -– 
akárcsak a nagyközönség –-- elismerte, 
becsülte Psota mûvészetét. A Nemzet 
Színésze, kétszeres Kossuth-díjas és 
kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes 
és kiváló mûvész, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja volt. 

Psotát mindenki szerette, s ô is sokat 
szeretett, kiváltképpen a férfiakat. 
Háromszor ment férjhez és saját be-

vallása szerint számtalan szeretôje 
volt. 

Biztosak lehetünk benne, hogy a 
Mennyei Színpadon is ragyogóan sze-

repel! Éppen ezért a szokásos búcsúz-
tató szavak helyett kívánjunk neki to-
vábbi nagy sikereket, olyanokat, mint 
amilyenekre mi emlékszünk. 

szági ifjúsági táborokban a részvételre. 
Megismerhetik a nyelvet, beleláthat-
nak a történelmünkbe, ellátogathatnak 
az elszakított területekre. Ennél jobb 
módja nincs Magyarország megisme-
résének.

Volt e lehetôséged Orbán Viktorral, 
vagy más fontos hazai vezetôvel csak 
pár szót  is váltanod?

Sajnos nem, viszont nagy álmom vált 
valóra, kezet foghattam Orbán Viktor 
miniszterelnök Úrral. Nagy tisztelôje 
vagyok, könnyekig meghatódtam.

 Nagyon jó érzés volt, hogy a mostani 
magyar kormány igen is értékeli és 
ilyen mértékben becsüli a külföldön 
mûködô szervezetek munkáját! Igaz, 
hogy a mi hajtóerônk, ami elôre visz 
bennünket, az nem maga a kormány, 
hanem az itteni emberek megbecsü-
lése. 
Köszönöm szépen a belém fektetett  

bizalmat  és ezentúl még inkább 
mindent megteszek a magyarság 
összefogásának érdekében.

B.T. Qld.-i tudósító

Honthy Hanna-szobrot avattak
Egész alakos szobrot kapott Honthy Hanna Kossuth-díjas színésznô, operett-

primadonna a Budapesti Operettszínházban. A szobor Párkányi Raab Péter 
mûvész alkotása.
Lôrinczy György, az operettszínház fôigazgatója a mûvész születésnapjához 

idôzített avatón elmondta, hogy a szobrot a Csárdáskirálynô címû operett szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat részeként 
állították fel a mûvésznô emléke elôtt tisztelegve, hiszen kiemelkedô alakításai 
közé tartozott a Csárdáskirálynô Cecíliája.

Kitért arra, hogy Honthy Hanna (1893-1978) szobra, amely a színház emeleti 
társalgójának télikertjében kapott helyet, egy erre a célra felajánlott adomány-
nak köszönhetôen készülhetett el.
Kerényi Miklós Gábor mûvészeti vezetô, rendezô kiemelte: Honthy Hanna 

nemcsak a primadonnák, az operett legendája, hanem a színmûvészeté is. 
Sugárzó, hódító, minden nehézségen keresztül gyôzedelmeskedô személyisége 
valamennyi színházi alkotó számára példa, „hogy így kell léteznünk, élnünk, 
kitartanunk a saját igazságunkban és hitünkben” --- mondta Kerényi Miklós 
Gábor, hangsúlyozva, hogy Honthy Hanna élô legenda, a neve száz év 
múlva is fenn fog maradni.

A szobrot a fôigazgató a színház mûvészei, aktív és nyugdíjas primadonnái, 
valamint örökös tagjai körében avatta fel. Az eseményen jelen volt többek 
között Kalocsai Zsuzsa, Fischl Mónika, Bordás Barbara, Lehoczky 
Zsuzsa, Felföldi Anikó, Kovács Zsuzsa, Kállay Bori, Medgyesi Mária, 
Domonkos Zsuzsa, Zsadon Andrea, Arányi Adrienne és Marik Péter.

Az ünnepségen a mûvészek felidézték az 1893. február 21-én született prima-
donna alakját, szerepeit és az operettszínházban töltött éveit.

Honnan kapta a nevét a Normafa?
A legendák szerint Mátyás király születésekor állították azt a vén bükkfát, 

amelyrôl eredetileg a Normafa kapta a nevét. A famatuzsálem sok mindent 
átélt, többek között rengeteg villámcsapást is, és egészen 1927-ig tartotta magát 
a helyén.

A növényt eleinte Viharbükknek hívták nem is hiába, hiszen rengetegszer 
csapott belé a villám. A Normafa nevet akkor kapta, amikor 1840-ben Schódel-
né Klein Rozália énekesnô a lombja alatt énekelte el Bellini Norma címû 
operájának nagyáriáját.

A Normafa egyébként kedvelt kirándulóhelye volt a különbözô mûvészeknek, 
gyakran jártak írók, költôk, festôk, színészek a környékén.

A fa az állítólagos ültetés után majdnem ötszáz évig tartotta magát, amikor 
végül 1927. június 19-én, egy vasárnapi délelôtt kidôlt.

Emlékére a fôváros 1962-ben új bükkfát ültetett, az eredetit pedig a margit-
szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat 
konzerválja –-- idôközben azonban megfeledkeztek róla, és a törzsre rakódott 
vastag mészbevonat odakötötte a falhoz. A régi fa helyén ma emléktábla áll 
Devecseri Gábor költô versének néhány sorával.

Foto: Novák Mária, T.Majoros 
Fuji Centrum Eger

A Normafa 1900-ban
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Interjú Orbán Viktorral 
a Bildben! 

„Nem lehet az emberek feje felett 
a jövend ô nemzedékek életét nagy-
ban megváltoztató döntéseket hoz-
ni, a befogadási kvóta pedig meg-
változtatná Magyarország és Euró-
pa nemzetiségi, kulturális és vallási 
profilját --- tette hozzá. Kiemelte: 
„döntésem nem Európa ellen szól, 
hanem az európai demokrácia vé-
delméért.” (Orbán Viktor)

„A Németországból 
érkezô hang goromba, 

durva, agresszív”
2016. február 25.
A Bild cím  német lap interjút közölt 

Orbán Viktor miniszterelnökkel „A 
Németországból érkez ô hang gorom-
ba, durva, agresszív” címmel.

A kormányf ô elmondta: azért kezde-
ményezett népszavazást, hogy mega-
kadályozza az uniós jogot sért ô EU-
kényszerkvótát.

Nem lehet az emberek feje felett a 
jövend  nemzedékek életét nagyban 
megváltoztató döntéseket hozni, a be-
fogadási kvóta pedig megváltoztatná 
Magyarország és Európa nemzetiségi, 
kulturális és vallási profilját --- tette 
hozzá. Kiemelte: „döntésem nem Euró-
pa ellen szól, hanem az európai demok-
rácia védelméért”.

A demokrácia alapelve ugyanis a hû-

ség a nemzethez, a közép-európaiak 
pedig megtanulták, hogy elveszítik 
szabadságukat, ha nem a polgárok ér-
dekeit képviselik. Hozzátette: „nem 
megosztani, hanem védeni akarjuk 
polgárainkat”. Ezt azt jelenti, hogy 
„nem akarjuk, hogy migránsok jöjje-
nek hozzánk” --- tette hozzá, felvetve: 
„miért kellene importálnunk nyugati 
államok gondjait?”

Európa a nemzeti érdekek összessé-
gébô l jön létre, és az Európa-politika 
nem állhat az egyes országok érdekei-
vel szemben ---- szögezte le arra a kér-
désre, hogy számára fontosabbak-e a 
nemzeti érdekek Európánál. Arra a 
kérdésre, tönkremehet-e Európa, 

amely Helmut Kohl volt német kan-
cellárnak szívügye volt, egyebek kö-
zött kifejtette, hogy Helmut Kohl ta-
nítványai közé sorolja magát. Hangsú-
lyozta: most a „brüsszeli káosz és a 
unió lebénulása” fenyeget.

A miniszterelnököt leginkább az za-
varja, hogy Brüsszel elt ûri a „szerz ô-
désszegés kultúráját”. A kérdésre, 
osztja-e Robert Fico szlovák kormány-
f ô azon nézetét, hogy a németek diktá-
tumot adtak a menekültkérdésben, azt 
válaszolta: nem beszélne diktátumról, 
ugyanakkor a „Németországból érke-
zô  hang goromba, durva, agresszív”, 
és ez a „migrációs válság jelenlegi 
káoszában nagy probléma”, hiszen a 
németek és „mi, közép-európaiak ô riz-
zük Európa alapértékeit”, a keresz-
tény-zsidó világképet, a megbízhatósá-
got, hogy a szerz ôdéseket mindig be-
tartják.

Most a vita helyett összetartásra len-
ne szükség, kiváltképp azért, mert 
Brüsszelbôl „egész más jelzések ér-
keznek: multikulti, rendetlenség, szer-
zôdésszegés” --- mondta a kormányfô .

Nemmel válaszolt a kérdésre, hogy a 
német különút felel ôs-e a menekültvál-
ságért, és kifejtette: a menekülthullá-
mot a közel-keleti káosz váltotta ki, a 
német kancellár pedig „csak reagált 
erre és üdvözölte a migránsokat”, és 
eközben „bizonyára szem el ôtt tartotta 
népe javát”.

„Szívb ôl kívánom Merkel asszonynak, 
hogy sikerüljön, amit elkezdett”, de 
„mi magyarok fenntartjuk magunknak 
a jogot, hogy ne vegyünk részt ilyen 
kísérletekben, mert azt gondoljuk, 
hogy ez áll népünk érdekében” --- 
mondta Orbán Viktor.

Kijelentette, hogy aki tömegesen visz 
be országába „nem regisztrált beván-
dorlókat a Közel-Keletrô l”, az terroriz-
must, bû nözést, antiszemitizmust és 
homofóbiát is importál. Elmondta, 
hogy Magyarország a kultúrák olvasz-
tótégelye, ahol keresztények és zsidók 
„együtt, és nem egymás mellett élnek”, 
nincsenek gettók vagy környékek, 
amelyeket tanácsos elkerülni, és nem 
fordulnak el  olyan jelenetek, mint szil-
veszterkor Kölnben. Hangsúlyozta: 
nem szeretné, hogy gyermekeinek 
olyan világban kellene feln niük, 
amelyben „Köln megtörténhet”.

A kormányfô  kiegészítette azt a ko-
rábban a Bildnek tett kijelentését, mi-
szerint a magyar alkotmány elsô  pa-
ragrafusa szerint a német kancellár-
nak mindig igaza van. Azt mondta: 
nem kell mindenben utánozni a néme-
teket, „a német menekültpolitika nem 
alternatíva nélküli, de Merkel asszony 
alternatíváját nem látom”.

Nem „szépségversenyr ôl” van szó, 
reagált arra a kérdésre, tetszik-e neki 
a német kancellár legnagyobb ellen-
felének szerepe. Aláhúzta: tény, hogy 
ha tavaly nyáron Berlinben és Brüsz-
szelben hallgattak volna a közép-euró-

paiakra, akkor ma legfeljebb néhány 
tízezer „igazi menekült” lenne Európá-
ban, és nem több mint egymillió „elle-
nô rizetlen migráns”. Hozzátette: kez-
dettô l fogva követelték a bevándorlók 
megállítását, és a menekültek és 
„gazdasági migránsok” szétválasztását.

Arról, hogy milyen hibák vezettek 
Angela Merkel elszigeteltségéhez, 
megjegyezte: a magyar alkotmány 
második paragrafusa szerint „soha ne 
adj tanácsokat a német kancellárnak”. 
Szerinte az európai politika a migrá-
ciós kérdésben egyre inkább elszigete-
l ôdik, és a politikusok túl kevéssé hall-
gatnak a népre, nem csak Németor-
szágban.

Vesztes helyzetbe kerül, aki a beván-
dorlás kérdésében a polgárok megkér-
dezése nélkül és az emberek akarata 
ellen akar dönteni --- mondta.

Magyarország nem tartozik Német-
országnak, „kivittek vagyunk” --- 
fogalmazott a szolidaritásról szóló 
kérdésre, hangsúlyozva: a magyarok 
nem szívesen élnek más pénzén, és 
nem akarják, hogy más az   pénzükön 
éljen.

Szerinte a 160 ezer menekült tagál-
lamok közötti elosztásáról hozott dön-
tés „nem legális” és ellentmond az 

uniós jognak.
Ez az elosztási képlet egyszer ûen ér-

telmetlen és nem m ûködik, de ezt 
Brüsszelben nem akarják elismerni --- 
húzta alá.

Segíteni csak annak lehet, aki elfo-
gadja a segítséget --- fogalmazott Or-
bán Viktor Görögországról szólva. 
Hozzátette, hogy „szurkol” a görögök-
nek, „de a jogot és a törvényt nekik is 
be kell tartaniuk”.

A március elejére tervezett EU-
Törökország csúcsról egyebek között 
kifejtette: az EU „alázatosan koldul” a 
külsô  határok biztonságáért, ami nem 
jó politika, mert „Európa jöv ôjét és 
biztonságát függ ôvé teszi Törökország 
jóakaratától”.

Orbán Viktor hozzátette: Brüsszel 
olyan ígéreteket tesz a törököknek, 
amelyeket az uniós tagországok nem 
tudnak és nem is akarnak betartani. 
Illúziónak nevezte azt a tervet, hogy 
több százezer embert átvegyenek Tö-
rökországtól és elosszanak a tagál-
lamok közôtt.

„Engem itt Budapesten felakasztaná-
nak a lámpavasra, ha ehhez hozzájá-
rulnék” --- mondta a miniszterelnök.

MTI

Nagyobb a veszély mint gondolná
Ugyanaz megy végbe most a földrészen, ami ezernégyszáz évvel ezelôtt 

történt Egyiptomban --- A koptok naivan elhitték az araboknak, hogy békés 
szándékkal érkeztek. A Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetôje szerint a 
migránsok nem menekültek, céljuk az iszlám terjesztése Európában, ahova a 
gazdag arab országok küldik ôket.
Youssef Khalil azt mondja: idôvel nemcsak Németországot veszik célba, 

hanem a teljes földrészt. 
A Magyar Nemzetnek adott interjúban a fôpap emlékeztet rá, hogy Egyiptom-

ban amikor a Mozlim Testvériség uralkodott egy évig, „az a legsötétebb korszak 
volt”. A gond az iszlámban van, a Korán a probléma forrása: olyan fejezeteket 
tartalmaz, amelyek megparancsolják a muszlimnak, hogy megölje a hitetlene-
ket.  Nem vallási vezetôként, hanem magyar állampolgárként mélyen 
egyetért Orbán Viktor bevándorlással kapcsolatos intézkedéseivel. 

Szerinte a kormányfô tisztában van a kialakult helyzettel, érti is, mi történik.  
Azok, akik most Európába jönnek, valójában nem menekültek. 

Ha azok lennének, mehetnének Szaúd-Arábiába, az emirátusokba, Katarba, 
azokba az országokba, amelyek dúskálnak a pénzben.  Ezek a gazdag országok 
éppen azért nem engedik be ôket, hogy megszállják Európát.  Ugyanaz megy 
végbe most a földrészen, ami ezernégyszáz évvel ezelôtt történt Egyiptomban. 
Megszállták az országunkat. A koptok naivan elhitték az araboknak, hogy békés 
szándékkal érkeztek ás szeretnének az országban letelepedni. Mintha csak 
újraolvasnám a történelmet, csak most sokkal gyorsabb a ritmus. Tíz év, és az 
európaiak nem találnak maguknak helyet a saját országukban.  Sötét jóslatát a 
fôpap azzal indokolja, hogy az iszlám kihasználja az európai mentalitást, 
naivitást, az emberi jogokat, azt, hogy a keresztény értékeket betartják.  Az EU-
ban számos kártékony lobbi létezik a keresztény tanítás ellen. 

A sátán kihasználta, hogy Istent a balliberálisok kiutasították Európából. Azok 
az alapvetô keresztény értékek (a másik ember elfogadása, segítése), amelyeket 
az európai mentalitás még mindig elfogad, okozzák, hogy a földrész megnyitotta 
a kapuit az iszlám térhódítás elôtt. 

De az ellenség segítése ostobaság, mert a leendô gyilkosokat vissza kell 
utasítani. Youssef Khalil szerint a polgárháború elôl menekülô szírekhez sok 
török is csatlakozhatott. Törökország nem csatlakozhatott az Európai 
Unióhoz. Erre a törökök úgy reagáltak: akkor ôk viszik be az iszlámot Euró-
pába, s kiderül, ki uralja majd a másikat. Törökország úgy fogad be menekül-
teket, hogy nem biztosít nekik lakást, álelmet, orvosi ellátást, munkát, egyebet. 
Libanonban és Jordániában is hasonló a helyzet. 

A fôpap szerint a migránsáradatot már nem lehet feltartóztatni. „Akik 
megérkeztek, már bôven elegen vannak. Számoljon utána, mennyibe kerül az 
államnak, ha valakinek négy felesége van, és mindegyiktôl születik öt gyereke, 
a kormány mindannyiuknak fizeti az iskoláztatást, egészségügyi ellátást. Azu-
tán átveszik a magyarok helyét. (.) 
Meg fogják szállni egész Európát. A csalit már bekapta a földrész.” Ezek 

az emberek nem integrálhatóak, hiszen éppen azért jönnek, hogy 
terjesszék az iszlámot. 
Idô kérdése, és Európa mohamedán kontinens lesz. 
A terroristák már Európában vannak, akik jönnek abban hisznek, hogy ha az 

európaiak felveszik az iszlámot, ôk a mennyországba kerülnek.  Ugyanaz a kéz, 
amely most segélyért folyamodik, megfogja a kést, és szép lassan ellenünk 
fordul. 

(Magyar Nemzet)

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
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Szûrös Mázyás ide-
iglenes köztársasági elnök, 2. Babér-
rózsa, 3. Pepita de Ortega spanyol 
táncosnô, 4. A tévét, 5. I. (Nagy) La-
jos, I. Ulászló, Báthory István, 6. 
Mûnchent, 7. Laktátnak, 8. Nemkívá-
natos személy, 9. Aiszkhülosz, 10. 
Védjegy.

E heti kérdéseink:
1.Hogyan nevezik a pattanóbogarak 

lárváját?
2. Hol halt meg mátyás király 1490. 

ápr.6-án?
3.Mit nevezünk pönálénak?
4. Kit tartanak a világirodalom 

legnagyobb, levélírójának?
5. Melyik városunkban áll Dankó 

Pista szobra?
6. Mi a neve a Plútó bolygó hold-

jának?
7. Melyik Jules Verne legismertebb 

magyar vonatkozású regénye?
8. Melyik hangszer régi neve volt 

pianoforte?
9.Hogyan nevezik régies szóval az 

illatszerboltot?
10. Mi a pénzneme Kolumbiának?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A Második Világháború elôtt a 

németek és a szovjetek éppen aláírták 
a Molotov-Ribbentrop paktumot Len-
gyelország felosztásáról. Az ezt követô 
fogadáson Molotov elvtársnak nagyon 
megtetszik a németek titkárnôje, úgy-
hogy oda is ül mellé és tölt a hölgynek 
egy pohár pezsgôt. A hölgy elmosolyo-
dik és megissza a pezsgôt. Molotov 
elvtárs megint tölt és megfogja a nô 
térdét.

A hölgy megint elmosolyodik és meg-
issza a pezsgôt. Molotov elvtárs me-
gint tölt egy kis pezsgôt és keze följebb 
csúszik a hölgy combján. A hölgy me-
gint elmosolyodik, megissza a pezsgôt, 
majd odahajol Molotov elvtárshoz és a 
fülébe súgja:

--- A szeme se rebbenjen meg Molo-
tov elvtárs, amikor a tökömhöz ér, 
nehogy lebuktasson! Szerjózsa vagyok 
az orosz hírszerzéstôl!

* * *
--- Anyu, az igaz, hogy Isten teszi az 

ételt az asztalunkra?
--- Igen, kisfiam.
--- És az is, hogy a Jézuska hozza a 

karácsonyi ajándékokat?
--- Igen.
--- És engem a gólya hozott?
--- Persze, kicsim.
--- Akkor apu mire jó?

* * *
Apuka nyakába veszi kislányát. Ami-

kor azonban a gyerek már jó ideje az 
apja haját húzogatja, az rászól:

--- Kislányom, hagyd már abba, fáj, 
ha húzod a hajam.

Mire a gyerek duzzogva:
--- Jó, akkor nem keresem tovább a 

rágógumimat.
* * *

A kisgyerek kérdi az apját:
--- Apu, én hogyan jöttem a világra?
Az apa belekezd:
--- Az úgy volt, hogy anyád és én egy 

chat szobában ismerkedtünk meg. 
Ezután találkoztunk egy internet kávé-
zó mosdójában, ahol feltöltést kezde-
ményeztem anyád szerverére. Utána 
vettük észre, hogy anyád nem használt 
tûzfalat, így megtörtént a baj: kilenc 
hónap múlva letöltôdött a vírus. Hát ez 
vagy te.

* * *
A tanító néni megkérdezi Gáborkát:
-- Gáborka, mi a hajlékony ellentéte?
--- Hajléktalan.

* * *

--- Apa, az ott egy halászhajó?
--- Nem, kisfiam, az egy yacht.
--- És hogy kell írni, j-vel vagy y-nal? 

És h-val vagy ch-val?
--- Jobban megnézve mégiscsak ha-

lászhajó...
* * *

--- Haszontalan kölyök vagy --- szidja 
az apa fiát ---, semmi örömöt nem 
szereztél nekem, amióta a világon 
vagy!

Mire a gyerek szemtelenül:
--- De elôtte annál többet, igaz papa?

* * *
--- Samuka, mondj egy kétjegyû szá-

mot! --- kéri a tanító.
--- Huszonnyolc.
--- Jó. Most mondd ezt fordítva!
Samuka hallgat.
--- Hát nyolcvankettô, te szamár! Ja-

kabka, te is mondj egy kétjegyû szá-
mot!

--- Harminckilenc.
--- Jó. Mondd ezt fordírva!
Jakabka hallgat.
--- Hülye vagy! Hát kilencvenhárom. 

Móricka te is mondj egy kétjegyû szá-
mot!

--- Rajtam nem fog kifogni: harminc-
három!

* * *
--- Pincér! Melyik bort ajánlaná há-

zassági évfordulóra?
--- Az attól függ, ünnepelni akarnak 

vagy felejteni?
* * *

Egy golfozót kórházba visz a mentô, 
mert torkán akadt egy golflabda. A 
férfi élet-halál között van, próbálják a 
torkából kivenni a labdát. A kórház 
folyosóján egy ideges férfi várakozik, 
szintén golfozó. A nôvér megszólítja:

--- Önnek rokona a beteg?
--- Nem, az enyém a labda.

* * *
--- Mi lesz az anyósból, ha leesik a 

tizedikrôl?
--- Papírsárkány.

* * *
--- Mi a különbség a bengáli tigris és 

az anyós között?
--- A bengáli tigris szelidíthetô.

* * *
--- Melyik az a szent, akit az anyósával 

együtt ábrázolnak?
--- Sárkányölô Szent György!

Tudja-e, hogy miért nem 

február 29. volt a szökônap?

Valamennyien tudjuk, hogy a 

négyévente számított szökôévekben a 

február egy nappal hosszabb szokott 

lenni, úgy, mint az idei évben is volt. 

Az viszont már kevéssé ismert, hogy a 

hosszabb februárnak mégsem az utol-

só, 29. napját tekintjük szökônapnak. 

Ez utóbbi pedig nem kisebb történelmi 

személyiség, min Julius Caesar római 

államférfi nevéhez köthetô.

A nikaiai zsinatra volt visszavezetô 
a naptár megcsúszása

Az évszakok, illetve a csillagászati 

jelenségek, események, nem egész 

számú napok szerint ismétlôdnek. 

Emiatt a naptár, amely ugyanannyi 

napot tartalmaz, mindig egy kissé 

elcsúszik az ismétlôdô csillagászati 

eseményekhez képest. 

Ennek kiküszöbölésére vezették be a 

szökôévet amelynek az a lényege, 

hogy a naptári és a csillagászati év 

között mutatkozó különbséget, meg-

határozott idônként, egy beiktatott 

plusz naptári nappal szüntetik meg.

Még az ókorban, a Kr.u. 325-ben 

megtartott nikaiai zsinaton tették meg 

a tavasz kezdônapjának március 21.-

ét, amely egy csillagászati esemény-

hez, a tavaszi napéj-egyenlôséghez 

kötôdik. A naptári és a csillagászati év 

közötti különbség azonban a 16. század 

második felére már tíz naptári napra 

hízott fel, emiatt elkerülhetetlenné 

vált a naptárreform, amelyet XIII. 

Gergely pápa 1582-es rendelete 

vezette be.

A pápa elrendelte, hogy 1582. október 

4-e csütörtök után, október 15-e, 

pénteki nap következzék, ezáltal kikü-

szöbölve az évszázadok alatt fel-

halmozódott tíznapos eltérést.

Magyarországon csak öt évvel ké-

sôbb, 1587-ben vezették be a Gergely-

naptárat, mégpedig úgy, hogy az ok-

tóber 21-i szombati napot november 1., 

vasárnap követte. Ma a világ legtöbb 

országában a Gergely-naptárt  

alkalmazzák.

Szökôév és szökônap
A Gergely-naptár a naptári és a 

csillagászati év közti különbséget úgy 

küszöböli ki, hogy meghatározott 

évenként a normál esetben 28 napos 

februárhoz egy további naptári napot 

rendel hozzá. Az ilyen éveket nevezzük 

szökôévnek, ám az úgynevezett szö-

kônap mégsem a toldaléknap, február 

29-e, mint arra többnyire gondolnánk, 

hanem február 24. napja.

Ennek az elsô látásra szokatlan szá-

mításnak szintén az ókorba nyúlnak 

vissza a gyökerei, ami a nagy római 

államférfi, Julius Caesar naptárre-

formjához köthetô.

Caesar rendelte el ugyanis, hogy „ a 

március kalendasa (hónapja, a szerk.) 
elôtti hatodik nap kettôztessék meg” – 

ez pedig a mai naptár szerint február 

23. napja, amelyet a szökônap, azaz 

február 24. követ. A Gergely-naptár 

szerint szökôév a minden, néggyel 

osztható év, kivéve a 100-zal oszt-

hatókat. Szökôévek viszont a 400-zal is 

oszthatóak.

A századfordulós évek közül éppen 

ezért csak a 400-al is osztható évek 

lehetnek szökôévek; ilyen volt például 

a 16. és 17. század fordulója, az 1600-as 

év, de legutóbb a millenium éve, 2000 

is. A következô századfordulós 

szökôévre még meglehetôsen sokat 

kell várni, legközelebb a 2400-as lesz 

ilyen év.

Háromezer évente egynapos 
csúszás

A Gergely-naptárban minden 400 

évre 97 szökôév jut. A Gergely-naptár 

egész pontosan 365, 2425 napból, míg a 

csillagászati év 365,2422 napból áll. 

Ennek megfelelôen – szemben a 16. 

századi naptárreformig széles körben 

használt Julián-naptárral – a Gergely 

naptár csak 3000 évente marad el egy 

teljes naptári nappal a csillagászati 

naptár mögött.

A híres 18. századi angol csillagász 

John Herschel – aki az Uránusz 

felfedezôje volt – arra tett javaslatot, 

hogy a pontosság érdekében minden 

4000-ik év ne minôsüljön szökôévnek, 

ám ezt a felvetést az igen csak hosszú 

idôtáv miatt, nem támogatták.

A Julián-naptárban – amely minden 

néggyel osztható évbe ugyancsak a 

februárhoz told hozzá egy plusz napot 

– a naptári év 365,25 napból áll.

A Julián-naptárban 130 évenként 

adódik ösze egy naptári nappá a nap-

tári és a csillagászati év közötti kü-

lönbség.  

A kínai vagy például a héber idô-

számításban a naptár holdhónapokban 

méri az idôt. Itt a szökôévnek ennek 

megfelelôen nem szökônapja, hanem 

szökôhónapja van, ami a kínaiaknál 

egy meglehetôsen bonyolult számítás 

alapján kerül be a naptárba.

A hét hirdetése

A 325-ben megtartott elsô nikeiai zsinaton határozták 
meg a március 21-i tavaszkezdet idôpontját
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00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Hogy volt?! Pap 
Éva 
02:25 Tökéletes férfi  
(1939)  Magyar romanti-
kus film  Rendezte: Szlati-
nay Sándor. Szereplők: 
Jávor Pál (Bardó Gábor), 
Simor Erzsi (Hámor Dol-
ly), Pethes Sándor (Leoni-
das), Mihályfi Béla (Há-
mor Ödön), Bilicsi Tivadar 
(Csatári), Makláry Zoltán, 
Várkonyi Zoltán
03:35 Legenda - válogatás 
04:05 Slágertévé  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2013)  
Alsó-Ipoly-mente 1. 
05:50 Lyukasóra (2012)  
Irodalmi műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora: 
Zorán. Megszámlálhatat-
lan koncert, interjú után is 
mindig tud újat mondani, 
sőt számomra úgy tűnik, 
fogalmunk sincs arról, 
hogy ki Sztevanovity 
Zorán valójában.
06:50 Ridikül   
07:45 Viszlát, elvtársak! 
6/5.: A lázadás. Francia-
német-magyar-lengyel-
cseh dokumentumfilm-
sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek  
08:50 Öt kontinens  
09:20 Világ 
09:40 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Summa    
10:15 Az utódok reménysége 
10:40 Világ-Nézet   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Az életbe táncoltatott 
lány (1964)  Magyar tánc-
film Rendezte: Banovich 
Tamás. Szereplők: Sipeki 
Levente (A Fiú), Orosz A- 
dél (A Leány), Major Ta- 
más (A képmutogató), 
Gobbi Hilda (A felesége), 
Galántai Zsolt (A fia), Vass 
Irma (A lány anyja) A tánc-
játék a halálba táncoltatott 
lány legendáját dolgozza fel. 
13:00 HÍRADÓ   
13:20 Médiaklikk   
13:45 Öt kontinens  
14:15 Virágzó Magyaror-
szág (2011)  Csömör 
14:40 Család-barát  
16:00 Roma Magazin   
16:30 Domovina    
17:00 Itthon vagy!   
17:25 Tálentum (1999)  
Sárközi Márta 
18:05 Négy évszak a Som-
lón (2014) 4/1.: Tavasz a 
Somlón  4/2.: Nyár a Somlón 
19:00 Hogy volt?! Váradi 
Hédire emlékezünk 
20:00 Üdítő  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Századszor is bejön! 
(2013)  A XX. század leg-
népszerűbb tévés kabaré-
tréfái. Ha összesítenénk a 
nézettségi mutatókat, egé-
szen biztos, hogy Alfonzó 
Ványadt bácsija, a Márkus-
Körmendi-Haumann trió 
Három nővére, Szilágyi 
György Hófehérkéje, vagy 
Antal Imre és Pécsi Ildikó 
paródiája nézettségi csú-
csokat döntene. 
22:20 Ridikül   
23:20 Család-barát    

2016. március 10. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Március 14.  hétfő Március 15. kedd Március 16. szerda

Március 17. csütörtök

Március 18.  péntek Március 19. szombat Március 20. vasárnap 

00:40 A Jászság festője - 
Gecse Árpád (2009)  
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szenes Iván írta 
Slágerműsor  
02:15 Az életbe táncoltatott 
lány (1964)  Magyar 
táncfilm  
03:40 Legenda - válogatás 
04:05 Üdítő  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű
05:25 Hazajáró Alsó-Ipoly-
mente 2. 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Für 
Anikó színésznő. 
06:50 Ridikül   
07:45 Négy évszak a Som-
lón (2014)  4/1.: Tavasz a 
Somlón. 
08:10 Négy évszak a Som-
lón 4/2.: Nyár a Somlón 
08:35 Német nyelvű hírek   
08:50 Térkép   
09:20 Szerelmes földrajz. 
Ágasegyháza, Kiskundo-
rozsma, Szeged, Tisza-
part: ezek Novák Katalin 
„szerelmes földrajzának” 
állomásai
09:45 Orosz nyelvű hírek   
10:00 Család és otthon   
10:20 Unitárius istentisz-
telet. A március 13-i unitá-
rius ünnepi istentiszteletün-
ket a Sepsiszentgyörgytől 
4 km-re levő Árkos köz-
ségből közvetítjük, felvé-
telről. A szolgáló lelkész 
Bíró Attila. Az istentisztelet 
végén az ünnepi műsort 
Régeni Áron dalárda és a 
gyülekezet kisiskolásai 
tartják.
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 Imbolygó lámpások 
(1998)  Magyar dokumen-
tumfilm. Rendezte: Zsig-
mond Dezső. 1957-1973 
között Kecskeméten mű-
ködött az Országos Neve-
lőintézet, ahol a legkülön-
bözőbb okok miatt ide 
"kényszerült" pedagógus 
szülők gyermekei nevel-
kedtek. Osztályidegennek 
tituláltság, tanyára kihelye-
zés, válás, halálozás, rossz 
anyagi körülmények vol-
tak a leggyakoribb indo-
kok
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor   
13:45 Térkép    
14:15 Fehérlófia (1981)  
Magyar rajzfilm  Rendez-
te: Jankovics Marcell
15:45 Srpski Ekran   
16:15 Unser Bildschirm   
16:45 Magyar gazda   
17:15 Útravaló   
17:30 Szabadságharcos 
emlékhelyek - Felső-
Háromszéken 
18:05 Négy évszak a Som-
lón  4/3.: Ősz , 4/4.: Tél 
19:00 Hogy volt?! Szom-
bathy Gyula felvételeiből 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész. Balázs Péter 
kabaréja 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Ünnepi stúdió Ben-
ne:Zászlófelvonás közvetí-
tése felvételről, a Kossuth 
térről. Ünnepi műsor köz-
vetítése felvételről, a Mú-
zeumkertből

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szabadság tér '56  
02:15 Mécsfény (1986)  
Rendezte: Horváth Ádám.  
Szereplők: Fazekas István 
(Petőfi Sándor), Geréb At-
tila (Arany János) Arany 
János és Petőfi Sándor le-
vélváltása, megismerkedé-
süktől az 1848-as szabad-
ságharc bukásáig, Petőfi 
haláláig. A Magyar Szín-
kör előadása nyomán 
készült tévéjáték.
03:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok III. Béla  
(1172-1196) Magyar isme-
retterjesztő  
04:05 Rocklexikon (2007)  
Benkó Sándor
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora. Rúzsa 
Magdolna énekesnő. Né-
hány éve Zentán, a farsan-
gi Ki mit tudon ismerték 
meg a nevét, mára min-
denki mindent tud, vagy 
tudni vél róla.Valójában 
egy törékeny fiatal lány, 
akiben ott a sosem hallott 
hang, akiben dübörög a 
benső muzsika is, és aki-
ben ott van egy védtelen 
kislány is, valamint a soka-
kat megszégyenítő haza-
szeretet lángja.
06:50 Ridikül   
07:45 Kézjegy Felhők, fák, 
Sopron - portré és képzelet 
Sulyok Gabriella képző-
művészről  
08:15 Német nyelvű hírek   
08:30 Hazajáró   
09:00 Magyar Krónika 
09:25 Orosz nyelvű hírek   
09:40 Médiaklikk    
10:00 Tessék!    
10:25 A sokszínű vallás  
10:40 Kereszt-Tények  
10:50 Így szól az Úr!   
11:00 Biblia és irodalom  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:40 Közbejött apróság 
(1966)  Rendezte: Bednai 
Nándor. Szereplők: Alfon-
zó, Atlantis együttes , Balogh 
Zsuzsa , Benkő Gyula, Do-
mahidy László, Gobbi Hilda, 
Harsányi Frigyes, Kishegyi 
Árpád, Kovács István, Kül-
key László, Madaras Vilma, 
Márkus László, Németh Jó-
zsef , Somogyvári Rudolf, 
Szegedi Erika , Váradi Hédi 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó   
13:45 Hazajáró  
14:15 Magyar Krónika  
14:50 Család-barát   
16:15 Rondó   
17:10 Család és otthon   
17:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Gróf 
Széchenyi Istvánné Seilern 
Cresence (1799-1875)  
18:00 Katonatörténet 
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! Bálint 
András születésnapjára 
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
Erdély 1. 
02:25 Közbejött apróság 
(1966)  Rendezte: Bednai 
Nándor
03:35 Carlo és vendégei 
04:05 Szenes Iván írta 
Slágerműsor 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Dél-
Bácska 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Cip-
rusz Éva 
06:50 Ridikül   
07:45 Megyejáró (2009) 
Hajdú-Bihar megye 
07:55 Kézjegy (2008)  
Máthé Erzsi 
08:35 Német nyelvű hírek  
08:50 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr. 
Kékessy Dezső és családja 
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Iskolapad    
09:55 Élő egyház    
10:20 Katolikus krónika 
10:45 Isten kezében  
11:20 Angol nyelvű hírek  
11:35 Irány Mexikó! 
(1968)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Zsurzs Éva 
Szereplők: Bodrogi Gyula 
(Gergely), Voith Ági (Teri), 
Latabár Kálmán (Csóró), 
ifj. Latabár Kálmán (Sa-
nyi), Felföldi Anikó (Len-
ke), Kiss Manyi (Tilda), 
Mezei László, Kósa And-
rás, Tamási Eszter, Somogy-
vári Pál, Telessy Györgyi, 
Pagonyi János, Bakó Márta, 
Nagy István, Balázs István, 
Bélavári Anna (szólót tán-
col), Csepel válogatott mű-
vészi tornászai, Egri István, 
Fővárosi Operettszínház 
Tánckara, Gálcsiki János, 
Koós János, Nehézipari 
Minisztérium óvodásai, Ne-
mere László, Patocska Má-
ria (tornász), Schwetz And-
rás, Siménfalvy Sándor, 
Szirtes Ádám, Toldy Mária, 
Újpesti Dózsa válogatott 
művészi tornászai, Várhelyi 
Endre, Viktor Gedeon
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Tessék!    
13:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr. 
Kékessy Dezső és családja  
14:25 Család-barát   
15:50 P'amende   
16:20 Összhang (A Kápát-
medence zenéje, 2010)  
16:50 Kosár    
17:15 Tálentum (2002) 
Takáts Gyula 
17:55 MMA - portré 
sorozat Schrammel Imre. 
Csak a föld a lábam alatt. 
Schrammel Imre kerami-
kusművész portréja. A 
mindig új formai megol-
dásokkal és anyagfelhasz-
nálással kísérletező mű-
vész elévülhetetlen érdeme 
a magyar szimpózium-
mozgalom 1969-es meg-
alakítása is.
19:00 Hogy volt?! (2014)  
Huszti Péter 70! 
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 A Bagi Nacsa Show 
02:20 Irány Mexikó! 
(1968)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Zsurzs Éva
03:40 Töredékek Faluku-
tatás, szociográfia  Magyar 
ismeretterjesztő  
04:05 Slágertévé (1999)  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2013) 
Csukás-hegység 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:40 Kobzos Kiss Tamás 
énekel
07:00 Öt kontinens  
07:25 Német nyelvű hírek   
07:35 MMA - portré soro-
zat Schrammel Imre 
08:35 Unió28    
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Kosár   
09:30 Itthon vagy!   
09:55 Szerelmes földrajz 
(2016) Novák Katalin csa-
lád- és ifjúságügyért felelős 
államtitkár
10:25 Öt kontinens  
10:55 Rúzs és selyem   
11:25 Angol nyelvű hírek  
11:40 Édes a bosszú 
(1937)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Vaszary János. 
Szereplők: Erdélyi Mici 
(Evelyne), Komár Júlia 
(Márta), Páger Antal (Wal-
ter Ákos), Ráday Imre (Pé-
ter), Rátkai Márton (Her-
mann), Ladomerszky Mar-
git (Hermann felesége), 
Sennyey Vera (Eliz), Bili-
csi Tivadar (Peregi) A ne-
velőintézeti lányok vaká-
cióra készülnek. Evelyne, 
Márta és Fleury asszony, a 
francia nevelőnő együtt kel-
nek útra gépkocsin. Közben 
Walter Ákos tőzsdei mani-
pulációja folytán csődbe 
megy a muraközi bánya, s 
ezzel Evelyne és családja 
súlyos helyzetbe kerül. 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 A szántó-vető lel-
kész - Tessedik Sámuel 
élete Magyar ismeretter-
jesztő film. Tessedik Sá-
muel azt vallotta, hogy 
„mindaz, amiből a gyakor-
lat és tapasztalás hiányzik, 
többnyire csak szavakban 
való üres bölcsesség, s 
csak fecsegő gépeket ké-
pez; a gyakorlat a legjobb 
tanítómester, igazi gazdá-
kat ez formál”. 
Munkabírá-sa, szigorú 
erkölcse, az esz-ményeit 
mindenáron keresztülhaj-
szoló egyénisége kihívta a 
nehezebben mozduló 
környezet ellenállását.
14:15 Család-barát   
15:45 Novum   
16:20 Hogy volt?! Pap 
Éva születésnapjára
17:15 Szabadság tér '56  
18:05 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
19:00 Mindenből egy van 
(2015) A malőr. A nyere-
mény
20:00 Bízunk benned! A 
Paksi Halászlé focicsapat 
és a tési falucsapat 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 A Bagi Nacsa Show  
22:30 Legenda - válogatás 
23:30 Család-barát  

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:20 Gasztroangyal   
02:20 Csak egy telefon 
(Csak egy telefon, 1970)  
Magyar filmvígjáték  Ren-
dezte: Mamcserov Fri-
gyes. Szereplők: Ruttkai 
Éva (Ágostonné, Éva), 
Venczel Vera (Ágoston 
Kati), Gábor Miklós (dr. 
Forgács György), Draho-
ta Andrea (dr. Imre Valé-
ria), Kiss Manyi (Teri 
néni)
03:30 Carlo és vendégei 
04:05 Bízunk benned! 
(2014)  A Paksi Halászlé 
focicsapat és a tési 
falucsapat 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2013)  
Borzsa havasok - és a boj-
kók Verhovinája 
05:50 Gasztroangyal
06:45 Legenda - válogatás 
07:15 A szántó-vető lel-
kész - Tessedik Sámuel 
élete (2015)  Magyar is-
meretterjesztő film  
08:10 Élő egyház   
08:30 Német nyelvű hírek  
08:40 Minden tudás   
09:05 Profit7    
09:25 Orosz nyelvű hírek  
09:40 Noé barátai    
10:10 Novum 
10:40 Térkép    
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Erzsébet királyné 
(1940)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Podmaniczky 
Félix Szereplők: Karády 
Katalin (Erzsébet királyné), 
Tolnay Klári (Latkóczy 
Ida), Jávor Pál (báró Nesz-
mélyi Kálmán), Somlay 
Arthúr (Latkóczy 
Gábor), Bilicsi Tivadar 
(Johann), Gózon Gyula 
(Galambos bácsi), Jávor 
Pál (Báró Neszmély 
Kálmán)
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Nagyok   
13:50 Szabadság tér '56  
14:40 Család-barát   
16:10 Rúzs és selyem   
16:40 Koncert tűzközelben 
(1986)  Edda koncert
17:45 Öt kontinens   
18:25 Szerelmes földrajz 
Csókay András neves 
idegsebész 
19:00 Gasztroangyal  
20:00 Operett.hu (2002)  
8/4.: Hétkoznapi operett - 
Offenbach riválisai Offen-
bach sikerén felbuzdulva a 
XIX. század derekán más 
szerzők is szívesen fordul-
tak az egyre népszerűbbé 
váló új műfaj, az operett 
felé. A korabeli Párizsban 
aratott első sikereit Leuca, 
Hervé és Palanquetta. 
Mind a mai napig sikeres 
operettjeikből láthatunk 
részleteket, miközben a 
két műsorvezető tovább-
folytatja vitáját az 
operettről. 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek 
(2016)  24/10.: Döntésfó-
bia 
22:05 On the spot  Cseke 
Eszter és S.Takács András 
sorozata
23:00 Öt kontinens  
23:30 Család-barát    

00:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000) 
Széchenyi István. Magyar 
ismeretterjesztő  
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Fehérlófia (1981)
Magyar rajzfilm  
02:50 Imbolygó lámpások 
(1998) Magyar dokumen-
tumfilm. Rendezte: Zsig-
mond Dezső. 1957-1973 
között Kecskeméten mű-
ködött az Országos Neve-
lőintézet, ahol a legkülön-
bözőbb okok miatt ide 
"kényszerült" pedagógus 
szülők gyermekei nevel-
kedtek. Osztályidegennek 
tituláltság, tanyára kihelye-
zés, válás, halálozás, rossz 
anyagi körülmények vol-
tak a leggyakoribb indo-
kok, amik a pedagóguso-
kat arra kényszerítették, 
hogy sajátjaikat maguktól 
eltaszítva, idegen gyerme-
kek nevelésének szenteljék 
életüket.
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Bélai-
Tátra 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora ; A. J. 
Christian író 
06:50 Virágzó Magyaror-
szág Sellye 
07:15 Négy évszak a Som-
lón 4/3.: Ősz a Somlón 
07:40 Négy évszak a 
Somlón 4/4.: Tél a Somlón 
08:05 Német nyelvű hírek   
08:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
08:50 Nagyok   
09:15 Orosz nyelvű hírek   
09:25 Esély    
09:50 Kék bolygó   
10:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:40 Új nemzedék 
11:10 Angol nyelvű hírek  
11:25 Mécsfény (1986)  
Rendezte: Horváth Ádám. 
Szereplők: Fazekas István 
(Petőfi Sándor), Geréb 
Attila (Arany János) Arany 
János és Petőfi Sándor le-
vélváltása, megismerkedé-
süktől az 1848-as szabad-
ságharc bukásáig, Petőfi 
haláláig. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda   
13:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:15 Nagyok   
14:45 Család-barát   
16:10 Hrvatska Kronika   
16:40 Ecranul Nostru   
17:10 Kárpát expressz  
17:35 Töredékek (2001) 
Kávéházak, szalonok.  
18:00 Asszonysorsok és 
nőszerepek az irodalom-
ban  2/1. Erdős Renée 
2/2. Ignácz Rózsa Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
19:00 Hogy volt?! Hollósi 
Frigyes emlékére 
20:00 Rocklexikon Benkó 
Sándor 
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

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT kere-

sünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök és 

péntek)  Caulfield-i otthonunkba.. 

Csak megbizható, szorgalmas és 

gyakorlott személy jelentkezését 

várjuk. Kérjük hívja a (03) 9525-8408 

számot.

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 
személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 
gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-
málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855

GONDOZÓNÔT keresek idôs 
hölgynek bentlakással. Részleteseb 
informacióért hivja Mancit a 9362 
1211 (Sydney) számon. Referencia 
szükséges.

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 

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)

HÁZVEZETÔI munkát, fôzést, 

gondozást, szállitást vállalok 

Melbourneben. Megbizható, kedves, 

intelingens 40-es hölgy vagyok: Tel: 

(03) 9972-5202, 0432 439 467.

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

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

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
Ideális szilvásgombocba

85 cent/kg
(minimum 500-600 kg)

FRISS GYÜMÖLCS 

A TERMELÔTÔL 

NAGYBABNI TÉTELEKBEN

500-600 kilogrammos rekeszek

$200 egy rekesz $150 egy rekesz

$200 egy rekesz $200 egy rekesz

Valamennyi fôvárosba 
szállitunk

Személyesen Shepparton-i 
(Victoria) telephelyünkön 

veheti át rendelését.
Telefon:

0401 975-600
(A hét minden napján)

személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 
gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-
málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855


