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MAGYAR
még sohasem kerültek kapcsolatba a kábítószerrel.

Rétvári Bence azt is hangsúlyozta: az állam szigorú büntetôjogi eszközöket 
alkalmaz azokkal szemben, akik a kábítószerbôl akarnak hasznot húzni, droggal 
kereskednek, ezáltal mások életével játszanak.

Sófi Gyula, a Heim Pál Gyermekkórház osztályvezetô fôorvosa arról 
számolt be, hogy a 18 év alatti gyerekek 30 százaléka legalább egyszer olyan 
lelki zavart szenved, ami terápiát igényelne, s ez dohányzáshoz, drogfogyasz-
táshoz vezethet. Téves vélekedésként értékelte, hogy a biofû nem okoz problé-
mát, közlése szerint az méreganyagokat, csavarlazítót, acetont, csigaölô szere-
ket tartalmaz.

A dizájner drogokat azért ítélte veszélyesnek, mert a manipulált szereknél 
kihagyják a kísérleteket és „rászabadítják” a társadalomra, s csak akkor lehet 
többet tudni azokról, amikor megtörténik a baleset.

A Kábítószerügyi Egyeztetô Fórumot --- amelynek több mint harminc civil 
szervezet, alapítvány, a rendôrség, egészségügyi és drogprevenciós szakembe-
rek a tagjai --- 2011 tavaszán hozták létre Józsefvárosban azzal a fô céllal, hogy 
megvédjék a fiatalokat a drogoktól. A szervezet három pilléren alapuló drogel-
lenes stratégiát készített, amelynek lényege, hogy segítsék a drogbetegeket a 
gyógyulásban, megelôzzék, hogy az emberek terjesztôkkel találkozzanak, a 
drogkereskedôk elfogását pedig rendvédelmi kérdésnek tekintik.

Megvan a századik reptér 
Budapestrôl

November elejétôl napi közvetlen járatot indít a Ryanair Budapestrôl 
Nürnbergbe –-- értesült a Mindenkiutazhat.hu. A járatindítást hivatalosan még 
nem jelentették be, de már benne van az ír fapados légitársaság foglalási rend-
szerében.

A legolcsóbb jegyek a német városba oda-vissza 12 398 forintba kerülnek. A 
járatot a Ryanair nürnbergi bázisán állomásozó gép fogja teljesíteni. Az olcsó 
utazásokkal foglalkozó portál szerint. Nürnberg lesz a századik repülôtér, 
amely Budapestrôl közvetlen járattal elérhetô lesz. A félmillió lakosú Nürnberg 
Bajorország második legnépesebb városa München után. A szomszédos Fürth 
és Erlangen városokkal együtt Észak-Bajorország legfontosabb gazdasági és 
kulturális központja. Sok németrómai császár választotta Nürnberget tartóz-
kodási helyéül. Egyetemet végzett ápolók is elláthatnak bizonyos orvosi felada-
tokat.Készül azoknak az egészségügyi feladatoknak a listája, amelyeket a jö-
vôben orvos helyett egyetemi végzettségû ápolók is önállóan elvégezhetnek 
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Március 20-án Klaudia névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Áhim, 
Alexa, Alexandra, Azár, Csák, Hubert, 
Huberta, Hubertusz, Ipoly, Joachim, 
Joáhim, Joakim, Klaudetta, Klaudiána, 
Kötöny, Mór, Móric, Sugár, Sugárka, 
Volfram névnapja van.

Március 21-én Benedek névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bánk, 
Bekô, Bence, Bende, Bene, Benedik-
tusz, Benett, Gergely, Gerô, Hóvirág, 
Jáson, Jázon, Miklós, Napsugár, Nikol, 
Nikola, Nikolasz, Nikolett, Nikoletta, 
Tavasz, Tavaszka névnapja van.

Március 22-én Beáta, Izolda név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Csilla, 
Csillag, Katalin, Katarina, Katerina, 
Lea, Lia, Lídia, Oktáv, Oktávián, Re-
linda, Vazul névnapja van.

Március 23-án Emôke névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Appia, 
Áprilka, Arvéd, Arvid, Balabán, Emô, 
Kartal, Odin, Ottó, Pilis, Údó névnapja 
van.

Március 24-én Gábor, Karina név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Almár, 
Almira, Almiréna, Ella, Elli, Gabos, 
Gábriel, Gabriella, Jella, Kapolcs, Ka-
ren, Karin, Katalin, Katarina, Kateri-
na, Simeon névnapja van.

Március 25-én Irén, Írisz névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ancilla, 
Annunciáta, Cézár, Ders, Derzs, Er-
nák, Ernye, Humbert, Iréne, Irnik, 
Irvin, Isméria, Izméne, Jernô, Kristóf, 
Krisztofer, Lúcia, Málna, Mandula, 
Mária, Marinella, Mátka, Umbertó 
névnapja van.

Március 26-án Emánuel névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Dumáta, 
Dusán, Dusánka, Emanuéla, Immá-
nuel, Lara, Larissza, Lehel, Leonóra, 
Mandel, Manó, Mánuel, Manuéla, Ma-
nuella, Maxima, Mendel, Tormás, 
Torna, Torontál, Turul névnapja van.

Századvég: változatlan Orbán 
Viktor és a Fidesz népszerûsége
A Századvég Alapítvány február végén készített közvélemény-kutatása 

szerint továbbra is Orbán Viktor miniszterelnök a legnépszerûbb politikus a 
parlamenti pártok vezetôi közül, a Fidesz-KDNP pedig jelenleg is stabilan ôrzi 
vezetô szerepét az ellenzékkel szemben.

A kutatóintézet az MTI-hez eljuttatott közleményében kifejti, a kormánypár-
tok a teljes népesség körében 34 százalékon, a biztos szavazók körében 46 
százalékon állnak. Utóbbi kategóriában a Jobbiknál 23 százalékot, az MSZP-nél 
14 százalékot, a Demokratikus Koalíciónál (DK) 9 százalékot, az LMP-nél 4 
százalékot, az Együtt --- a Korszakváltók Pártjánál pedig 1 százalékot mutattak 
ki.

Kiemelik továbbá, hogy a felnôtt lakosság közel fele (49 százaléka) van ked-
vezô véleménnyel Orbán Viktorról, akit a népszerûségi rangsorban Vona 
Gábor, a Jobbik elnöke és Schiffer András, az LMP társelnöke követ, 
jelentôsen lemaradva, egyformán 28 százalékos mutatóval.

Megjegyzik, továbbra is Gyurcsány Ferenc és Tóbiás József megítélése a 
legkevésbé kedvezô, a DK vezetôjének esetében 17 százalék, az MSZP elnök-
frakcióvezetôjénél pedig 15 százalék a pozitív vélemények aránya.

A felmérés készítôi az elmúlt egy év szimpátiaadataira hivatkozva aláhúzzák, 
--- a vizsgált politikusok körében --- csupán a miniszterelnök népszerûsége 
növekedett trendszerûen, összesen 7 százalékponttal. A Századvég adatai sze-
rint az öt politikusból ebben az idôszakban Vona Gábor népszerûsége csökkent 
a legnagyobb mértékben, 7 százalékponttal, míg Tóbiás Józsefé 3 százalék-
ponttal, Schiffer Andrásé pedig 2 százalékponttal lett alacsonyabb. Ellenzéki 
oldalon kizárólag Gyurcsány Ferenc tudta növelni népszerûségét, 1 százalék-
ponttal.

A Századvég közölte, kutatását telefonos kérdôíves felméréssel végezte 
február 20-25. között, amelynek során ezer, véletlenszerûen kiválasztott felnôt-
tet kérdezett meg. Tájékoztatásuk alapján az elemzésben közölt adatok legfel-
jebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el attól az eredménytôl, amit az 
ország összes felnôtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

Rétvári Bence: az állam szigorú 
eszközökkel lép fel 

a drogkereskedôkkel szemben
„A fogantatástól az élet végéig tartó, kábítószer-függôséggel kapcsolatos 

káros hatásokat összegezte a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum 
(KEF) szombati budapesti konferenciája.

Ferencz Orsolya, a szervezet elnöke köszöntôjében a törökszentmiklósi tö-
meges mérgezésre utalva kiemelte: a probléma nagyobb, mint amit a közvéle-
mény azonosított, nemcsak két kismamáról és magzatairól volt szó, hanem 
egyszerre hat ember került életveszélyes állapotba. A konferencia feladataként 
hivatkozott azon problémák korcsoportonkénti beazonosítására, amelyekkel a 
frontvonalban dolgozók szembesülnek.

A KEF elnöke az egyik kiemelt problémaként azonosította a dizájner drogo-
kat, amelyek gyorsan terjednek, olcsó az elôállításuk és a beszerzésük. Noha 
nehéz felvenni ezekkel a versenyt, a hatóságokkal közösen eltökéltek abban, 
hogy megvédjék a fiatalokat --- hangoztatta Ferencz Orsolya.

A szakmai konferencia résztvevôit Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások 
Minisztériumának parlamenti államtitkára videoüzenetben köszöntötte, amely-
ben a kormány küldetésének nevezte, hogy szakmai hátteret, erkölcsi megbe-
csülést és anyagi segítséget nyújtson a területen dolgozóknak. Az államtitkár a 
felépülés-központú szemléletet állította a középpontba, s jelezte azt is, hogy a 
kormány stratégiája a legjobb prevenciónak azok megerôsítését tartja, akik 
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--- közölte Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 
Karának dékánja egy közelmúltbeli konferencián.

Magyarország a fél évszázadra visszatekintô ausztrál és brit gyakorlatot 
honosítja, így minimális a három év múlva startra kész tervvel járó kockázat --
-hangsúlyozta a dékán a Népszabadság szombati számának tudósítása szerint.

A lap azt írta, a tervek szerint a magas szaktudású ápolók egyetemi mester-
képzés keretében szerzik meg azt a tudást, amellyel egyes, most még orvosi 
végzettséghez kötött feladatokat biztonsággal elvégezhetnek. Ez a gyakorlatban 
másfél éves egyetemi képzést jelent a fôiskolai diploma megszerzését követô-
en.

A tervezett rendszer elônyeként említette Betlehem József azt is, hogy a 
feladatbôvítés és az ezzel járó magasabb bérezés nagyobb számban tarthatja 
itthon az ápolókat.

Ónodi-Szûcs Zoltán, az Emberi Erôforrások Minisztériumának egészség-
ügyért felelôs államtitkára a lapnak úgy reagált: az újonnan megalakuló szak-
mai kollégiumoktól vár az ápolói kompetencia rendezésérôl mihamarabb.

Magyarország kétszáz millió eurót 
költött tavaly a bevándorlásra

Magyarország tavaly körülbelül 200 millió eurót (60 milliárd forintot) fordí-
tott a bevándorlásra, ehhez 7 millió eurónyi uniós támogatást kapott, ez a teljes 
költség 3,5 százaléka --- mondta Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisz-
tériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Az államtitkár 
felhívta a figyelmet arra, hogy az országba érkezô kísérô nélküli kiskorúak 
ellátásához azonban az ország még szimbolikus támogatást sem kapott az 
Európai Bizottság migrációs alapjától.

Hozzátette: általában elmondható, hogy más országok jóval nagyobb támoga-
tásokat kaptak a migrációs helyzet kezelésére. Példaként Ausztriát említette.

Rétvári Bence közölte: a magyar intézményrendszerben nagyon kevés, 48 
hely volt tavaly az országba kísérô nélkül érkezô kiskorúak befogadására, de 
voltak hosszú hónapok, amikor háromszáz gyermek is élt egyszerre a befoga-
dóállomásokon. Ehhez felújításokra, bôvítésekre volt szükség, Magyarország 
ezt költségvetési forrásból fedezte.

A hajléktalanság nem végállomás
A központi költségvetés évi 8,3 milliárd forintot biztosít a hajléktalanellátásra. 

A kormány tavaly ôszi döntése értelmében a krízisidôszak végéig, azaz tavaszig 
az átlagos 9500 férôhelyet mintegy ezerötszázzal növeli.

Feszült figyelemmel nézik a Magyarország–Olaszország nôi vízilabda-mér-
kôzést egy budai hajléktalanellátó lakói, amikor betoppanunk. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat intézményének éjszakai melegedôjét mintegy negyven, utcán 
élô férfi tölti meg. Meleg ételt kapnak, tisztálkodhatnak, ruháikat mosógépben 
moshatják ki. Ápoltak, nyugodtak, érezhetô a megkönnyebbülés: nem kell a 
fogvacogtató hidegben átvészelniük egy újabb éjszakát. 

Az éjjeli menedéket nyújtó helyre délután öttôl várják a fedél nélkül élôket. 
Napközben öt-hat autó végez utcai szolgálatot este 10-ig. Éjjel kettôig egy kocsi 
járja az utcákat, és akit lehet, bevisznek a biztonságot nyújtó épületbe. A 
szállást reggeli után el kell hagyni, hogy a takarítás után átadhassák helyüket a 
nappal érkezôknek. Aba Csaba, a szállás vezetôje kérdésünkre hangsúlyozza: ez 
nincs kôbe vésve, így az ónos esô idején, amikor veszélyes volt közlekedni az 
utakon, a rosszabb állapotban lévôk bent maradtak, így minden balesetet 
sikerült megelôzni. -– Mivel a legtöbb hajléktalan azért nem hajlandó elhagyni 
az utcát, mert attól tart, hogy reggelre ellopják a cipôjét, cókmókját, zárható 
szekrényeket biztosítunk, ezzel is ösztönözve ôket, hogy ne maradjanak kint. 
Így az értékeik és ôk is biztonságban lehetnek –-- fejti ki Aba Csaba. Morva 
Emília, a máltaiak közép-magyarországi régióvezetôje szerint viszont csak 
védekezô sztereotípia, hogy az értékek féltése miatt nem jönnek be. Szerinte 
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könnyebb erre hivatkozva kint maradni a hidegben, mint elfogadni a házirendet. 
Amelynek része, hogy alkoholt nem lehet behozni. A szeretetszolgálat 
krisztinavárosi telephelyén az éjszakai és nappali melegedô mellett lábadozó is 
van, ahol negyven, kórházból elbocsátott hajléktalant ápolnak. Romhányi
Tamás, a szeretetszolgálat kom-munikációs vezetôje azt mondja: ez bentlakásos 
intézmény, ahol teljes, napi háromszori étkezést magába foglaló ellátást 
kapnak. –-- Itt csak férfiak vannak, három-négy ágyas szobákban. Legfeljebb 
175 napot tölthetnek itt, ez elvileg elég a rehabilitációra. Ez alatt megerôsödnek, 
többen közfoglalkoztatottként dolgoznak. Célunk az, hogy egészségesek le-
gyenek, megerôsödjenek, hosszabb távon pedig többüknek sikerült teljes életet 
adni. Visszakerülnek a társadalomba, újra teljes értékû emberek lesznek, mun-
kahellyel, lakhatással. --– Nem mindenkinek sikerül. De tudatosítjuk, hogy a 
hajléktalanság nem törvényszerûen a végét jelenti valaminek. Egy állomás, 
ahonnan el lehet jutni egy jobb helyre –-- hangsúlyozza.

S mi vezet a hajléktalansághoz? Romhányi Tamás válasza: a háttérben 
mindig a kapcsolati háló megszûnése bújik meg. Amikor a rokonok elfordulnak, 
az ismerôsök lemorzsolódnak, az ember idôvel egyedül marad, és egy reggel 
arra ébred, nincs senki, akire támaszkodhatna. Az egyedülléttel való szembe-
sülés reményvesztetté teszi ôket, és feladják a küzdelmet. --– Mi többek között 
azért vagyunk, hogy az elveszettnek hitt reményt visszaadjuk. Néha sikerül, és 
az igazi siker mindenkinek –-- fûzi hozzá.

A központi költségvetés évi 8,3 milliárd forintot biztosít a hajléktalanellátásra. 
A kormány tavaly ôszi döntése értelmében a krízisidôszak végéig, azaz tavaszig 
az átlagos 9500 férôhelyet mintegy ezerötszázzal növeli. Czibere Károly 
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelôs államtitkár a helyszínen 
hangsúlyozza lapunknak: a máltai szeretetszolgálat által mûködtetett intézmé-
nyek is azt bizonyítják, hogy az oda betérô vagy ott ápolt emberek biztonságban 
érezhetik magukat, és mindenre kiterjedô, megfelelô ellátást kapnak. --– Ellen-
tétben azzal a vélekedéssel, miszerint a hajléktalanszállók zsúfoltak, és hamar 
megtelnek, szögzzük le: mindenkinek jut hely. Nincs olyan hajléktalan, akinek 
amiatt kell az utcán fagyoskodnia, mert a szolgálatok által mûködtetett szál-
lókon nem tudják fogadni –-- emeli ki.

Azért, hogy minél több embert lehessen elszállásolni, a kormány tavaly 
jogszabályba foglalta a veszélyeztetettség fogalmát. –-- Ez azt jelenti, hogy a 
szociális munkásnak nem kell mérlegelnie, mekkora veszélyben van a hajlék-
talan, illetve nem lesz elég felkínálnia az éjszakai szállás lehetôségét, hanem el 
kell érnie –- a jogszabályba foglalt eszközök segítségével --–, hogy az utcán lévô 
bemenjen a szállásra –-- mondja Czibere Károly, hozzátéve: a jogszabály idén 
ôsszel lép életbe. Addig meg kell teremteni a rendeletben foglaltak módszer-
tanát, úgy, hogy a gyakorlatban is alkalmazni lehessen. –-- Fel kell készíteni a 
szociális munkásokat, miként érhetik el a legnagyobb sikert e téren –-- húzza 
alá. Hozzáteszi: mindemellett az önkormányzatok, helyi közösségek feladata 
figyelni a veszélyeztetettekre. Erôsíteni kell továbbá az utcai, lakótelepi szociá-
lis munkát, és különösen a november 1-jétôl április 30-ig tartó krízisidôszakban 
a diszpécserszolgálatokat. Gabay Dorka (Magyar Idôk)

Könnyítést hoznak 
az új vámszabályok

A május elsején életbe lépô új uniós vámszabályok közel félmillió magyar 
vállalkozás dolgát könnyíthetik meg. Mivel a vámeljárásból rövidesen eltûnnek 
a papírok, az ügyintézés gyorsabbá válhat, és egyszerûbb lesz fellépni a feke-
tézôk ellen is. Az új uniós passzusok –-- magyar javaslatra –-- megszüntetik a 
dunai hajózás diszkriminációját. Nagy reményeket fûznek az Európai Unió 
döntéshozói a május elsején életbe lépô új közösségi vámkódexhez. A szabály-
rendszer –-- a várakozások szerint –-- a kontinens, így hazánk kereskedelmének 
kulcsfontosságú elemévé válhat: lökést adhat a gazdasági növekedésnek, fokoz-
hatja a versenyképességet, közrehathat az állások számának emelkedésében, 
miközben visszaszoríthatja a feketézést.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal
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Demokrácialecke
Na, éppen itt az ideje, hogy végre megér-

kezzenek az amerikaiak.
Ötvenhatban ígérték ugyan, ígérték egy 

ideig, aztán a Nagykörúton fehér dísze-
gyenruhában parádézó amikról kiderült: 
nyet, nyet Amerika! Karnevál!

Hát most jöhetnének, kioktathatnának 
bennünket demokráciából, ellensúlyokról 
és fékekrôl, emberi jogokról, vélemény- és 
sajtószabadságból. Igen, hiszen Hillary 
Clinton volt külügyminiszter, jelenlegi de-
mokrata elnökjelölt-aspiráns emailszaba-
dossága után most itt az újabb nagy do-
bás.

Nem, nem a pénzért nyújtott szerelem 
nevadai ôstermelôinek Clinton melletti 
kiállásáról van szó, hiszen az nagyon is 
emberi, hanem a szabad sajtó amerikai 
virulásáról. A Gawker blog tárta fel, hogy 
az elnökségre törô egykori elnökfeleség 
egykori külügyminisztériumi sajtófônöke 
hogyan kezelte a sajtót. Egy esetben pél-
dául úgy küldött át elôre egy Clinton-be-
szédet egy újságírónak, hogy megszabta, 
milyen jelzôk legyenek a cikkben. Aztán 
vannak még ott sajátságos médiaalkuk, 
kikötések, zsarolással született egyezsé-
gek.

Hiába, ez Amerika. Úgyhogy éppen itt az 
ideje, hogy Szemerkényi Réka, Magyaror-
szág washingtoni nagykövete jegyzéket 
nyújtson át Obama kormányának, amely-
ben elemzi a demokrácia amerikai hely-
zetét, megemlítve benne a fékektôl és 
„egyensúlyoktól” a korrupcióig sok min-
dent. Esetleg néhány kormánytisztviselôt 
még ki is tilthatna hazánkból. Majd el-
menne egy kampánynagygyûlésre --– szi-
gorúan pártatlan megfigyelôként --–, s 
biztosítaná támogatásáról a pedagógusfels
zabadításért küzdô, szigorúan civil szerve-
zeteket.

Istenem, ezeket vártuk mi olyan büdösül 
ötvenhatban.

Kiss László
(Magyar Hírlap)

Az utcán
A meteorológiai tavasszal együtt a kila-

koltatási idôszak is beköszöntött március 
elsején –-- bár utóbbinak jóérzésû ember 
nem örül. Hát még az érintettek. A kiköl-
töztetési moratórium vége annyit tesz, a 
végrehajtási eljárás alatt álló ingatlanokat 
immár lakók nélkül, üresen kívánja érté-
kesíteni a hatóság. Értsd: mese nincs, ut-
cára teszik az adósokat. Bár a Magyar 
Bírósági Végrehajtói Kar vezérembere 
azt mondja, az idei akció mérete elmarad a 
korábbiaktól, örömre így sincs ok. Nagy-
jából hatszáz lakáskiürítés várható; sok 
esetben a zavaros banki elszámolások mi-
att még folyamatban vannak a tárgyalások. 
A leggyakoribb, hogy a pénzintézet kö-
vetelése nem egyezik a közjegyzôi oki-
ratban szereplô összeggel. Márpedig ha a 
lakás értékénél nagyobb a tartozás, a vég-
rehajtó nem intézkedhet.

Az már most borítékolható, hogy a kila-
koltatási szezonnal együtt a kilakoltatási 
riportok szezonja is elkezdôdik –-- tévé-, 
rádió- és újságtudósítások tucatjai számol-
nak majd be a szomorú, hol zajos, hol 
zokogós eseményekrôl. Az embernek 
olykor összeszorul a szíve. Nincs ebben 
semmi meglepô, mindössze arra kell 
ügyelnünk, hogy eligazodjunk a riportok 
mellé fûzött –-- nem mindig pártsemleges 
–-- kommentárok, lábjegyzetek között. 
Merthogy ahány történet, annyi háttér, 
elôzmény. Nincs két egyforma dráma. 
Van, aki valóban a bankok gátlástalansága 
miatt kerül az utcára, de olyan is akad, 
nem is kevés, akit saját életmódja (szen-
vedélye, túlköltekezése, nemtörôdömsége 
stb.) tesz hajléktalanná. Okostelefonos, 
Dunhill cigarettás hajléktalanná. Nem rit-
ka az sem, aki „bepróbálkozik”, meddig 
játszhat még az állam toleranciájával. 
Tájékozódjunk, mielôtt megszakad a szí-
vünk!

Pilhál Györg
(Magyar Nemzet)

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

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
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* 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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Lövés nélkül lett 
frontvonal a déli határ

Szorgos emberek lakják Mórahalmot. 
A kültelkeken egymást érik a gondo-
zott melegházak, a kertek rendezettek, 
a központban karbantartott pázsit, 
nyírt bokrok, a déli napsütésben ejtôzô 
nyugdíjasok és fürdôvendégek fogad-
ják a látogatót. Biciklisek sietnek 
munkába, a kerékpárokon szerszámo-
kat, gázpalackot, tekintélyes kosarak-
ban frissen szedett zöldséget hoznak-
visznek.

A diákok tanáruk kérésére megtap-
solják azokat a szülôket, akik elkísér-
ték ôket az uszodába, a csodálatosan 
felújított és napközben is tárva-nyitva 
álló római katolikus templomban pe-
dig gyógyulást remélô, magukban el-
mélkedô idôsek üldögélnek a barna 
padokon. A két fôút mentén sörözôk, 
vendéglôk, boltok, bankfiókok, egész-
ségközpontok és kedélyes teraszok 
terpeszkednek –-- tisztán látszik, kel-
lemes idôjárás esetén itt egyáltalán 
nem unalmas az élet. Igaz, nem egy 
Las Vegas, de tipikusan olyan hely, 
ahol a szorgalmas polgár megélhetést 
talál, az átutazó vagy szállóvendég pe-
dig kellemesen múlathatja az órákat, 
napokat. S ami a fô, az árak –-- legaláb-
bis fôvárosi szemmel tekintve –-- igen 
barátiak.
Burkolt háború
Nehezen hihetô, mégis igaz, a külsô 

nyugalom ellenére Röszkétôl a Duna 
menti Hercegszántón át egészen a 
szlovén–magyar–osztrák hármas hatá-
rig húzódó a térség a frontvonalban 
fekszik. Mind hosszában, mind har-
minc-negyven kilométeres mélységé-
ben. Ugyan nincsenek ágyúállások, 
fáradt honvédségi forgalomirányítók, 
romok, füstölgô kráterek, légnyomást 
keltô belövések, idegesítôen vernyá-
koló légvédelmi szirénák s a határból 
dübörgô ágyúszó –-- mégis mindenhol 
tapintható a feszültség. A fóliasátrak 
alatt, a cukrászdában, a rétesesnél, a 
szocializmusból itt ragadt, mégis tájba 
illôen kipucolt állami áruházban, de az 

elôkelô szállodák elegáns recepciójánál 
is.

A déli végeken ugyanis nem a 20. 
nyílt, hanem a 21. század burkolt hábo-
rúja zajlik. Két külön világ ütközôzó-
nája lett a Vajdaság és a magyar vidék. 
Nehéz tôle szabadulni, de valami ilyes-
mit érezhettek a török által fenyegetett 
magyarok, szerbek, horvátok. S mind-
ez korántsem megnyugtató.

A multikulti ugyanis helyben nem 
olyan rózsás és csodás, mint ahogy azt 
a nyugati politikusok a világtól elzár-
va, elrugaszkodva képzelik. Itt az ez-
rek által letiport vetések, a gyomorfor-
gató –-- igaz, a magyar adófizetôk 
pénzébôl folyamatosan gyûjtött, majd 
elhamvasztott –-- szeméttenger, az 
ellopott gyümölcs a valóság. Szabó 
Béla, Kiss Irén, Ároktôi Pál többet 
és hitelesebben tudna szólni errôl, 
mint néhány idealista publicista. S itt 
cseppet sem arról van szó, hogy neve-
zett ásotthalmi, mórahalmi és zákány-
széki lakos szívbôl és igazán gyûlölné 
a migránsokat. Dehogy. Hiszen bárki-
nek példát adva etetik-itatják ôket, 
olykor kéretlenül is. Pusztán a józan 
paraszti észbôl fakadó vegytiszta ér-
zésrôl beszélünk, amely világosan 
jelzi, e népeknek nem itt van a helyük.

Az említett józan paraszti logika sze-
rint ugyanis aki úgy él és élt, hogy a 
nôkre állatként tekint, útközben eldo-
bálja, megsemmisíti a papírjait, hogy 
másnak hazudhassa magát, mint aki 
valójában, és a határon átlépve rögvest 
erôszakosan követelôdzik, tör-zúz, s 
ráadásként véletlenül sem óhajtja el-
fogadni a célállomásként áhított or-
szág rendjét, szokásait, az nem tisztes-
séges. S az ilyennek nincs helye a mi 
világunkban. A Szabó Bélák, Kiss 
Irének, Ároktôi Pálok szerint áll ez 

akkor is, ha netán magyar az illetô.
Védmû
Minden túlzás nélkül mondható, a 

védvonal településein a hazai lakosság 
látványosan betartja a törvényeket. A 
sofôrök rigorózusan követik a KRESZ 
elôírásait –-- sôt, inkább negyvenöttel, 
mint ötvennel hajtanak, a zebrákon 
megállás és életveszély nélkül lehet 
átkelni, a bûncselekmények száma pe-
dig érezhetôen apadt. A réti kósza né-
pek felszívódtak, így a metszôolló 
vagy a borospohár is bátran kint fe-
lejthetô (lenne) a ház elôtti pletyka-
padon.

A legeldugottabb földutakon is foly-
ton rendôr-katona járôrpárokba ütkö-
zünk. A megkérdezett lakosok szerint 
az igazoltatás viszont –-- talán a 
bevetett rendkívül modern techniká-
nak hála –-- ritka jelenség. Látványos 
eleme a haza oltalmazásának, amikor 
„idegen” gépkocsi tûnik fel –-- ilyenkor 
egy rendôrautó elôbb-utóbb biztos „be-
ül” mögé, majd néhány percnyi rádió-
kommunikáció után a rendôrök már 
képbe is kerülnek, ki fia-borja teker-
getheti a volánt. Józan ésszel termé-
szetesen nem kifejezetten kellemes 
érzés így vezetni, az anyósülésen 
terpeszkedni, de a biztonsági zónának 
tekintett harminc-negyven kilométe-
res mélységben ez ma elfogadható és 
érthetô.

Hiszen például ki szeretné, ha mene-
kült férfiak vizslatnák minden mozdu-
latát. S vajon ki óhajtaná olyan –- nem 
mellékesen csodásan felújított –- erdei 
iskolába járatni tizenéves lányát, 
amely szinte szó szerint a magyar 
határon áll, s a menekültek fô útvona-
lába esik?

Ez maximum a liberális íróasztalvi-
tézek és rózsadombi jogvédôk szemé-
ben lehet üdvös, kívánatos –-- ám 
helyben, a hús-vér valóságban mindez 
hajmeresztôen ostoba és életveszé-
lyes.Ahogy egy helyi, a mórahalmi 
Szent László Király-plébánia elôtt 
megszólított Lakatos Jolán tömören 
összefoglalta, „inkább tíz katona és 
rendôr a kert végibôl, mint egy, az uno-
kámat, a Julist molesztáló afgán”.
Drónok a levegôben
Az Alföldi Ideiglenes Alkalmi Köte-

lék parancsnoka Drót László ezredes. 
Az általa irányított honvédségi csapat 
feladata, hogy a rendôrökkel összefog-
va Röszke és Hercegszántó között 
védje a magyar végeket és az ideigle-
nes biztonsági határzár létesítményeit. 
Bevetnek itt mindent, ami egy mûsza-
ki érdeklôdésû emberbôl folyamatos 
csodálkozást válthat ki. 

Speciális hordozható és telepített 
éjjellátók, drónok, elektronikai felde-
rítôeszközök éppúgy hadrendben áll-
nak, mint a precíziós távcsövek és a 
hôkamerák. Az ezredes szavaiból ki-
derül, a szolgálat tizenkét órás, ám az, 
hogy pontosan mennyien dolgoznak, 
nemzetbiztonsági okokból titok marad. 
A migránsok leginkább éjjel és hajnal-
ban próbálkoznak. Fogókkal igyekez-
nek szétbontani a kerítést, míg a pen-
gés drótokra ruhát terítenek. Ha 
megtámadná valaki a „mieinket”, ak-
kor azonnal jön az erôsítés. Földrôl, 
levegôbôl –-- mondja az ezredes.

A járôrök idôjárástól függetlenül, 
éjjel-nappal cirkálnak. A vendég elsô 
blikkre úgy gondolná, mindezt döntôen 
fedetten teszik, ám mint az ezredes 
fogalmaz, ez nem célszerû. Az a jó, ha 

a látható, azaz jelenlétfokozó és a lát-
hatatlan védelmet folyton kombinál-
juk, így tartva teljes bizonytalanságban 
a migránsokat és az ôket vezénylô 
csempészeket. Utóbbiak természete-
sen nem hülyék, távcsövekkel figyel-
nek minket, ezért létérdek a kiszámít-
hatatlanság. A láthatatlanság amúgy 
szó szerint értendô –- az így megbújó 
különleges felderítôk akkor sem moz-
dulnak, ha egy migráns netán föléjük 
áll, és…
Drót László beszámol arról, ha pa-

rancs jön, azonnal képesek folytatni a 
román határon az építkezést. Az ehhez 
szükséges eszközök, technika, sze-
mélyzet készenlétben áll, a munkagé-
pek ellenôrizve parkolnak a telephe-
lyeken. A katonai szlengben csak 
IBH-ként emlegetett védvonal ma a 
szerb–magyar–román hármas határon 
ér véget. Ami biztos, a környék lakos-
sága örömmel, szeretettel látja a hon-

védeket, s e magatartás kedves, meg-
nyugtató visszaigazolása a nehéz, de 
értük, értünk végzett munkának.

Ha a látogató távoztában visszanéz a 
határra, egy végtelenbe nyúló, csillogó 
vonal tárul a szeme elé. A kerítés és a 
gyoda acélszalagja –-- amely akadályt 
jelent az ellenôrizhetetlenül áramló 
hordák elôtt. Igaz, a jó megoldás való-
ban nem ez, ám amíg a feleletet a 
problémára az Európai Unió akarja, 
vagy éppen nem akarja megadni, jobb 
híján megteszi a gyoda is.

Ahogy egy helyi, Kiss Lajos össze-
foglalta, „ezek a népek nem azért 
jönnek, hogy a fóliában répát-retket-
salátát neveljenek, hanem valami egé-
szen mást akarnak. A területünket, a 
javainkat és a lányainkat”.

Lázin Miklós András
(Magyar Hírlap)

Magyarország mint 
bevándorlási célpont?
A Bildben megjelent Orbán Viktorral készült interjú nyomán közölt anyagot 

egy brit honlap. A cikkhez írt kommentek között, melyek legtöbbje a magyar 
miniszterelnököt támogatja, érdekes felvetésre bukkantunk.

A breitbart.com cikket közölt a német Bildben megjelent Orbán Viktor–interjú 
kapcsán, melybôl ôk azt emeték ki a magyar miniszterelnöktôl, hogy az Európai 
Unió és Törökország közötti migrációs megállapodás egy illúzió. Majd össze-
fog-lalták a magyar miniszterelnök fontosabb gondolatait, eddig nem is lenne 
any-nyira meglepô a dolog, de honlapjukon nagyon érdekes kommentekre 
akadtunk. Ezek közül szemezgettünk:

„Úgy tûnik (Orbán Viktor) azon kevés nyugati vezetô kegyike, aki nem 
idióta…vagy áruló.”

„Ez az ember vezethetné az EU-t ... Egyedüli a politikusok közül az egész EU-
ban, aki értelmesen beszél.”

„És igazából mi az, ami Európa többi részének nincsen? Vezetôje. Magyar-
országnak van. Európa többi része lelkiismeretlen, sík hülye karrier politikusok 
vezetése alatt szenved.
„Kérem, Orbán Úr tartson ki! Európaiak milliói állnak Ön mögött. 

Köszönet a bátorságáért. Remélem egyre több olyan igazi vezetô lesz 
Európában, mint Ön.”

„Igaza van, mint mindig.”
„Nem értem miért kell lejáratni Orbánt, Ô a legerôsebb hang Európában 

Merkellel szemben, legmélyebb tiszteletem neki.”
„Végre egy vezetô, aki törödik a népe és országa jólétével.”
„Komoly a csábítás, hogy Magyarországra menjek. Azt hallottam nagyszerûek 

az ételek.”
„... Idôvel Magyarország és az egész V4/volt keleti blokk szembesülni fog egy 

új, másfajta bevándorlással. Ez nyugat felôl érkezik: ôslakos, fehér európaiak 
menekülnek majd az iszlamizáció és a marxista totalitarianizmus elôl. Legtö-
bbjük fiatal, jólképzett, jó anyagi háttérel rendelkezô európai ember lesz, 
termékeny korban, akik fellendíthetik a gazdaságot (egyszerre munkaerôként 
és fogyasztóként) és lökést adhatnak a népesség növekedésének. Legtöbbjük 
Németországból érkezhet, amelyet hosszú idôre visszatekintô kulturális és 
történelmi kapcsolatok fûznek a régióhoz... Nem hangzik rosszul, ha engem 
kérdeztek.”

Szijjártó: Görögország 
fittyet hány a közös 

szabályokra
Míg Magyarország a schengeni elôírásoknak megfelelôen megvédi a saját és 

egyben a schengeni zóna külsô határát, Görögország „fittyet hány a közös 
szabályokra, és engedi, hogy azonosítatlan illegális bevándorlók tömegei 
haladjanak Európa belseje felé” --- hangsúlyozta a külgazdasági és külügy-
miniszter az MTI-nek küldött közleményében.
Szijjártó Péter Alekszisz Ciprasz görög kormányfônek a Bild címû német 

lapban szombaton megjelent kijelentésére reagált.
A görög miniszterelnök azt mondta: nem fél attól, hogy kizárnák Görögországot 

a Schengen-térségbôl, mert --- mint fogalmazott --- „mi Európa alapértékeit 
védjük!”. Hozzátette: a végén azok szigetelôdnek el, akik most szögesdrótot 
húznak fel, “erôszakkal elûzik a menekülteket, és várrá változtatják országukat”. 
Ciprasz arról is beszélt, hogy Angela Merkel német kancellár a menekült-
válságban „emberséges hozzáállás mellett döntött és bebizonyította vezetô 
szerepét”. A görög kormányfô szerint, ha a kancellár úgy viselkedett volna mint 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök, „akkor Európa már régen széthasadt és 
ezzel csôdöt mondott volna”. 

Szijjártó Péter erre reagálva tragikomikusnak nevezte, hogy a görög minisz-
terelnök szolidaritásról beszél, mert --- mint fogalmazott --- „milyen szolidaritás, 
hogy Görögország napi több ezer illegális bevándorlót hord rá Európára?!”. 
Kiemelte: „senki sem gondolhatja komolyan, hogy Európa jövôjét olyan agresz-
szív emberekkel akarnánk építeni, akik rendôrökre támadnak, és kerítéseket 
döntögetnek”. Az Európai Unió a szerzôdések betartásának kultúrájára 
épült --- je-gyezte meg a külügyminiszter, kiemelve: „az jelenti az unió 
alapértékét, fundamentumát, hogy a közösen elfogadott szabályokat 
mindenki betartja”.
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Kirajzolódhat a 
megtorló gépezet

A jövôben még bôvíti a nemzeti 
emlékezet bizottsága az egykori 
kommunista vezetôkrôl kiadott, 
ötszáz fôt bemutató adatbázist

Az ‘56-os forradalom és szabad-
ságharc utáni megtorlásokat jórészt 
azokkal hajtatták végre a Kádár-
rendszer „hatalombirtokosai”, akik a 
Rákosi-korszak ÁVH-sai voltak– 
mondta el lapunk érdeklôdésére vála-
szolva Földváryné Kiss Réka.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
(NEB) elnöke szerint a forradalom 
utáni megtorlások politikai háttere, az 
ok-okozati összefüggések a nyilvá-
nosság elôtt sajnos még ma is eléggé 
homályosak. Utalt arra is, nem volt 
szempont, hogy a minap közzétett fél-
ezer személy közül kik élnek még, 
illetve kik hunytak el idôközben. 

– Miként állt össze a lista?
– Pontosítani szeretnék: nem listát ír-

tunk. A most nyilvánosságra hozott 
adatbázis a forradalom vérbe fojtá-
sában és az azt követô megtorlásban 
szerepet játszók névsorát, életrajzait, 
karrierpályáit tartalmazza. De tartal-
mazza azokét is, akik a kommunista 
struktúrában betöltött tisztségük ré-
vén vettek részt a megtorló gépezet 
mûködtetésében. Ez a félezer név az 
1956 és 1962 közötti pártállami gé-
pezet, valamint a minisztériumi és 
pártvezetôi struktúra, az állam-

biztonság és a jogszolgáltatás vezetôi 
körét tárja elénk. 

– Kiderül, ki miben volt felelôs?
– Ahol közvetlen szerepvállalásra 

utaló adatokat találtunk, ott igye-
keztünk ezeket az információkat az 
életrajzban feltüntetni. Nagyon bízom 
abban, hogy ezek a kutatási ered-
mények új szempontokat nyújthatnak 
ahhoz a szakmai és közéleti vitához, 
amely a történeti és jogi felelôsség 
kérdéskörérôl szól.

– Kiderül például, hogy ki alkalmazott 
fizikai erôszakot?

– Ismerve a kor viszonyait és a párt-
állami mûködés lényegét: kérdés, 
szüksége volt-e arra a diktatúrának, s 
érdeke volt-e az, hogy írásba foglalja a 
fizikai erôszakra vonatkozó intéz-
kedéseit.

– Utalások sincsenek?
– Eufemizmusok szintjén találhatunk 

efféléket. Például megfogalmazzák, 
hogy a vizsgáló a vádlottal „határo-
zottan és hangosan beszélt”, vagy 
„testi fáradságot nem ismerve töre-
kedett az ügy felderítésére”. A mód-
szerekrôl inkább az elômeneteli in-
formációk árulkodnak – ha például 
valaki hirtelen elôrelép, sok kitün-
tetést, pénzjutalmat kap, ez már be-
szédesebb. Általánosságban elmond-
ható, javarészt szörnyû bikkfanyelven 
készült iratokról beszélünk.

– A vizsgálók mûveltségi szintje 
tetten érhetô?

– Arra láttunk nemegyszer példát, 
hogy jó néhányan az érettségit is csak 
felnôtt fejjel tették le, és találtunk 
olyat is, aki csupán néhány osztályt 
végzett az általános iskolában. Persze 
voltak egyetemet végzettek is kö-
zöttük.

– Visszatérve a most bemutatott 
életpályákra, tudható, hogy közülük 
mennyien lehetnek még életben?

Az ’56-ot követô megtorlások 
struktúrájának és személyi körének 
feltárása volt a célunk. Ez határozta 

meg a kutatási irányainkat.
– Nem fenyegették meg e miatt?
– Semmi efféle nem történt. Fon-

tosnak tartom ugyanakkor leszögezni, 
hogy a személyes felelôsség megíté-
lése rendkívül összetett eljárás, fo-
lyamat. Elegendô csak arra hivatkozni, 
hogy annak politikai, jogi és történelmi 
vonatkozása gyakran különbözhet, sôt, 
különbözik. A diktatúrától megörökölt, 
legtöbbször töredékes, bosszantóan 
hiányos iratanyagot másként forgatják 
a történészek, s másként a jogászok – 
példának okáért ilyesmit láthatunk a 
Biszku-perben. Ebben az esetben az 
egyik legtöbbet taglalt kérdés, hogy 
nincs írásba foglalt, közvetlen, a 
pártvezetéstôl származó tûzparancs. 
De a kor ismeretében megfordíthatjuk 
a kérdést: vajon szükség volt-e 
egyáltalán írásba foglalt tûzparancsra? 
Mindnyájunk számára sok tanulság 
levonására ad majd alkalmat, ha a 
folyamatban lévô büntetôeljárás be-
fejezôdik. 

– Mit tart az adatbázis, a feltárt 
adatok szempontjából újszerûnek?

– Az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárával közös kutatás 
keretében a NEB az ’56 és ’62 közötti 
állambiztonsági vezetôk, közel 300 
személy karrierjét vázolja föl. Az élet-
pályák elemzése megerôsíti, szám-
talan adattal támasztja alá azt a tu-
dásunkat, hogy a kádári politikai 
rendôrség a kezdetekben szinte kizá-
rólag a Rákosi-rendszerbôl verbu-
válódott. 1956 végén ugyan volt egy 
személyi felülvizsgálat, de az ’56 
elôttiek, nagyrészt ÁVH-sok kilenc-
venkilenc százaléka ezen átment. A 
megtorlást tehát döntôen a Rákosi-
idôkben szocializált állambiztonsági 
állomány vezényelte le.

– Mi a helyzet az elbocsátott légió-
val?

A megtorlások lezárását követôen, a 
hatvanas évek közepén-második felé-
ben sokan távoztak ugyan a rend-
szerbôl, s úgynevezett civil foglal-

kozást választottak, de a kapcsolataik 
ott sem szakadtak meg az állam-
biztonsággal. Bár 1962-63-ban volt egy 
átszervezés, sokan ezután is benne 
maradtak a gépezetben. A politikai 
rendôrség közelebbi vizsgálata meg-
cáfolhatja az egyik közkeletû nézetet, 
amely a Kádár-rendszerbôl maradt 
ránk: az „elbocsátott légió” toposzát 
még Moldova dobta be a köztudatba, 
eszerint a Kádár-rendszer ’62 után 
megszabadult a Rákosi-rendszer ma-
radványaitól. Valójában sokan meg-
maradtak a régiek közül az állam-
biztonságban, vagy csak látszólag 
kerültek partvonalra: bekerültek a 
pártállami káderforgóba, a karrierjük 
így nem tört meg.

– Mikor várható a folytatás?
– A forradalom és szabadságharc 

idei, hatvanadik évfordulója kapcsán 
jó néhány projektünk és pályázatunk 
fut párhuzamosan. Így a NEB többek 
között éppen az 1956 utáni megtorló 
perekrôl kezdett meg a Magyar 
Nemzeti Levéltárral együttmûködve 
egy átfogó kutatást. Célunk, hogy 
rendezett képet kapjunk – és ter-
mészetesen adjunk – a vidéki meg-
torlások eddig kevés hangsúlyt kapott 
összefüggéseirôl. A politikai ügyek 
köztörvényesítése is a Kádár-rendszer 
nem túl ismert jellemzôi közé tar-
tozik.

– Milyen az együttmûködés a társ-
szervekkel?

– A társintézményekkel, illetve 
szakmai mûhelyekkel, kutatóintéze-
tekkel, egyetemekkel, közgyûjtemé-
nyekkel egyre intenzívebb az 
együttmûködésünk, folyamatosan bô-
vítjük a közös szakmai-tudományos 
munkánkat. A nemzetközi kapcso-
latainkat tekintve is kiemelt szerepet 
szánunk annak, hogy lehetôségeinkhez 
mérten részt vállaljunk közös 
nemzetközi kutatási programokban.

Lázin Miklós András
(Magyar Hírlap)

Kutatási program 1956 
alaposabb feltárására

Közel kell hozni a fiatalokhoz, meg kell értetni 1956-ot, ezért kutatási program 
indult, hogy átfogó képet adjanak a történtekrôl - mondta Földváryné Kiss 
Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke az M1 aktuális csatornán .

Földváryné Kiss Réka kifejtette: erre azért is szükség van, mert egyre 
kevesebben élnek közöttünk, akik részesei, személyes szemtanúi voltak az 
eseményeknek,  így egyre kevésbé marad meg az emléke is az érintetteknek.

 Úgy vélte, 1956 „sokarcú” volt, hiszen egyaránt részesei voltak a vidéki for-
radalmárok, a fegyveres harcosok a barikádokon vagy a reformkommunista 
értelmiségiek. A szabadságharcot követô megtorlásnak pedig részesei voltak 
bírák, ügyészek, népbírák, de fontosak azok a jogászok is, akik visszautasították, 
hogy részt vegyenek ebben, és mindkét mintát be kell mutatni személyes sor-
sokon keresztül - mutatott rá. 

A bizottság elnöke arról is beszélt, hogy a megtorlás során kivégzettekrôl azért 
vannak eltérô számadatok, mert voltak, akiket „köztörvényesítettek”, vagyis 
nem politikai okokból ítéltek el tevékenységük miatt. Politikai okokból egészen 
biztosan 225-229 embert végeztek ki.

Ugyanakkor sokakat öt-tíz év börtönbüntetésre ítéltek, ami szintén meghatá-
rozta ezen emberek, sôt családjaik sorsát, ugyanis például a gyermekeik sok-
szor emiatt nem tanulhattak tovább - emlékeztetett.

Földváryné Kiss Réka arról is beszélt, hogy bár 1963 a nagy amnesztia kez-
deteként él a köztudatban, ez nem egyenlô felek közötti kiegyezés volt, hanem 
„egy megtorló hatalom a szovjet hadsereggel a háta mögött és egy megtorolt 
társadalom” volt a két fél. Nem teljes amnesztiáról van szó, hiszen a hetvenes 
évekig börtönben maradtak a barikádharcosok, és sok ügy volt késôbb is, amely 
összefüggésbe hozható 1956-tal - magyarázta.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke végül közölte: meg kell nevezni a 
bûnösöket, és ha máig megáll a büntetôjogi felelôsség, le kell folytatni a 
szükséges eljárást, de legalább ilyen fontos feladat megismertetni a fiatalokkal 
1956-ot.

Schmidt Mária: vannak még kutatnivaló anyagok 
1956-tal kapcsolatban

Nagyon sok alapkutatás befejezôdött 1956-tal kapcsolatban, sok mindent 
tudunk, azonban vannak még kutatnivaló anyagok - mondta a Terror Háza 
Múzeum fôigazgatója  a Kossuth Rádió 180 perc címû mûsorában.



Klaus Iohannis román elnök vissza-
vonta Tôkés László román állami 
kitüntetését. Tôkés 2013 azt javasolta, 
hogy Magyarország vállaljon „védha-
talmi” szerepet Erdély érdekében. Io-
hannis szerint azonban aki román ál-
lami kitüntetést kap, tiszteletben kell 
tartania, a román alkotmányt.

Tôkés László 2009-ben kapta meg 
Traian Basescu volt román elnöktôl a 
kitüntetést az 1989-es forradalomban 
játszott szerepéért. Az elismerés visz-
szavonását Victor Ponta volt kormány-
fô kezdeményezte 2013-ban.

Korábban Tôkés azt mondta, hogy 
nem számít arra, hogy nem számít ar-
ra, hogy Klaus Iohannis román államfô 

az elnöki hivatal keretében mûködô 
becsületbíróság javaslatának megfe-
lelôen visszavonja tôle a Románia Csil-
laga érdemrendet.

* * *
Kelemen Hunor elfogadhatatlannak 

minôsítette, hogy bármilyen ürüggyel 
vissza lehessen vonni Tôkés Lászlótól 
az 1989-es forradalomban betöltött 
szerepéért kapott román állami ér-
demrendet. A Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 
hírlevélben arra is kitért: szerinte Ro-
mánia egyre gyakrabban veszi sem-
mibe az európai felzárkózása érde-
kében tett kisebbségpolitikai 
nemzetközi kötelezettségvállalásait.

Az RMDSZ-elnök emlékeztetett rá, 
hogy Románia kétéves késéssel nyúj-
totta be az Európa Tanácsnak a ki-
sebbségvédelmi keretegyezmény al-
kalmazásáról készített negyedik 
jelentését, amelyet a kormány az érin-
tett magyar közösség képviselôinek a 
megkérdezése nélkül készített el, és a 
jelentés rengeteg ferdítést, pontatlan-
ságot és valótlan állítást tartalmaz. 
Ezért találta indokoltnak az RMDSZ-
es árnyékjelentés készítését.

„Tizenegy éve trükköznek a képvise-
lôházi szakbizottságokban a kisebbségi 
törvénytervezettel. Ez már önmagá-
ban is hitelesen ábrázolja, hol áll itthon 
az uniós csatlakozás utáni kisebbségpo-
litika” --- példázta Kelemen Hunor.

Azt is megemlítette, hogy tucatnyi 
kisebbségellenes törvénykezdeménye-
zést nyújtottak be a parlamentben, 
amelyek megvitatásra várnak. Ezek 
közül kiemelte azt a jogszabályterve-
zetet, amely betiltaná az anyanyelv-
használatot a közigazgatásban, meg-
említette azt, amely az RMDSZ-t és az 
etnikai szervezeteket tiltaná be, vala-
mint azt, amely szerint csupán román 
feliratozással lehetne sugározni bár-
milyen más nyelv médiatartalmat.

Az RMDSZ készülô árnyékjelentése 
ismerteti azokat az eseményeket, 
amelyek során a román hatóságok két-
ségbe vonták a kisebbségeket megil-
letô jogok valamelyikét, és konkrét ja-
vaslatokat tesz a jogsértések 
orvoslására ---- közölte pénteki hírle-
velében az RMDSZ. 

A politikus Facebook-bejegyzésében 
arra reagált, hogy elôzô nap Klaus Io-
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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

Benes és a V4
(Elsô rész)
A magyar diplomácia nagy sikerének 

nevezhetôk a V4 (Visegrádi négyek, 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia 
és Magyarország) szorossabb kapcso-
latai. Orbán Viktor szövetségesek 
keresése és a migráns kérdésekben 
nemzetközileg elismert vezetô szerepe 
is hozzájárultak a V4-ek megerôsödé-
séhez.

Nem is olyan régen, néhány hónapja 
Orbán Viktorra és Magyarországra a 
nyugateurópai komcsi, szoci, zöld és 
liberális politikai erôk kigyót-békát 
kiáltottak és a „haladó”, „demokrata” 
hazai testvérek is úgy vélekedtek, 
hogy az ország déli schengeni határát 
védô kerítéssel „Magyarország kiírta 
magát Európából”. Ezek az „okos” em-
berek megjósolták, hogy kerítésekkel 
és falakkal nem lehet megállítani a tö-
meges bevándorlókat. A szoci osztrák 
kancellár pedig egyenesen lefasiztázta 
Magyarországot. Nos a magyar-szerb 
és a magyar-horvát kerítések sike-
resen leállították a migránsok tömeges 
beáramlását. A sokat szidott Magyar-
ország az egyetlen amely teljesíti a 
schengeni határok védelmére elvállalt 
kötelezettséget. Manapság Európában 
olyan sok helyen van, illetve épül kerí-
tés, hogy ezt még felsorolni is nehéz. 
Amig Törökországból Görögországba 
naponta többezer migránst visznek az 
embercsempészek, addig Ausztria 
még száz menekültet sem hajlandó be-
fogadni. Így nem nehéz tudomásul 
venni, hogy a nyugat-balkáni folyosó 
országok országhatárai egytôl egyig 
bezárulnak, és a torlódás legjobban a 
görög-macedon határon van, ahol so-
kan a szabad ég alatt napokig várják 
az ételt, az orvost, a sátrakat és a me-

leg ruhát, abban reménykedve, hogy a 
macedonok majd csak beengedik ôket 
a Németországba vezetô útra. Már 
megpróbálták áttörni a macedón-gö-
rög kerítést de ezt a határ-védô rendô-
röknek könnygázzal és viziágyúval 
sikerült visszaverni. Amikor tavaly a 
migránsok a magyar-szerb határon 
próbálkoztak áttörni a kerítést, akkor 
a hasonló intézkedés miatt az európai 
„haladók” megbélyegezték Magyaror-
szágot.

Visszatérve a V4-re, ezek az országok 
már megtanulhatták, hogy külön-kü-
lön a nagyhatalmak róluk, de nélkülük 
határoznak. Lengyelország területén 
sokáig három birodalom, német, orosz 
és Habsburg osztozott, Magyarország 
megkapta Trianont 1920-ban, Cseh-
szlovákia a müncheni döntést 1938-
ban.

Itt érdekes megemlíteni, hogy véle-
kedik egy 100 évvel ezelôtt lehetséges 
V4-rôl Fejtô Ferenc „Requiem egy 
hajdanvolt birodalomért, Ausztria-
Magyarország szétrombolása” ma-
gyar nyelven 1990-ben megjelent 
könyvében. (Itt a reflex szerûen lefa-
siztázók szíves figyelmét felhivjuk, 
hogy Fejtô egy magyar zsidó baloldali 
intellektuel volt aki életének nagy 
részét Franciaországban töltötte. Ott 
jelent meg az emlitett könyv elôször 
francia nyelven).
Fejtôt idézve:
„Igazságos, valóban etnikai alapon 

álló határrendezés a két ország között 
lehetôvé tette volna a jó viszony létre-
jöttét Csehszlovákia és Magyarország 
között, és a két ország Lengyelország-
hoz csatlakozva közép-európai szövet-
séget tudott volna kialakítani. Benes 
feláldozta ezt a lehetôséget korlátolt 
nacionalizmusa oltárán.”

Ennek a korlátolt Benes- nacionaliz-
musnak gyakorlati pédája az akkor 
még színmagyar Csallóköz sorsa, ami-
rôl Sir Harold Nicolson brit diplomata 
irt „Béketeremtés 1919-ben” címû 
könyvében. Nicolson képviselte 
Nagybritanniát abban a területi bi-
zottságban ami a magyar-csehszlovák 
határvonalról döntött, és ezt a döntést 
a békekonferencia nagyhatalmainak 
külügyminiszterei minden változás 
nélkül elfogadták. A magát nagy ma-
gyar utálónak (acute distaste) nevezô 
Nicolson a saját kezdeményezésére 
mégis megpróbálta, hogy Csallóköz 
Csonka-Magyarországhoz kerüljön, 
de ez Benes hazugságai és francia 
ellenzés miatt nem járt sikerrel. Itt 
szerepet játszott a francia-brit ver-
sengés, és Csallóköz magyar lakossága 
egy olcsó nagyhatalmi párbaj áldozata 
lett.

Fejtô utal Bibó István szövegére 
amit Bibó 1978-ban írt Budapesten. 
Fejtôt idézve:

„Bibó, mint én is azt hangsúlyozta, 
milyen jelentôs befolyást gyakorolt 
Benes a párizsi cseh emigráció vezére 
az antantnak a középeurópai újraren-
dezéssel kapcsolatos döntéseire. Tény, 
hogy a demokrácia leglelkessebb har-
cosként állítva magát Benesnek sike-
rült meggyôznie az angol-francia-ame-
rikai diplomáciát, mennyire fontos az 
új demokratikus Európa pillérét képe-
zendô Csehszlovákia számára, hogy 
határait több száz kilóméterre kiszéle-
sítse, és így a legfontossabb dunai ha-
talommá váljon.”
ÉLJEN A V4!!

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes
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hannis államfô bejelentette: megfoszt-
ja Tôkés Lászlót a Románia Csillaga 
érdemrend lovagi fokozatától, amely-
lyel a forradalom huszadik évfordu-
lóján, Traian Basescu akkori román 
elnök tüntette ki a romániai rend-
szerváltás elindításában betöltött tör-
ténelmi szerepéért.
Tôkés: Iohannis megkérdôjelezte, 

hogy Románia felléphet a határon túli 
románokért Tôkés László szerint a ne-
ki adományozott román állami kitün-
tetés visszavonásával Klaus Iohannis 
államfô és a visszavonást javasoló be-
csületbíróság megkérdôjelezte Romá-
nia jogát, hogy felléphet a határon túli 
románok védelmében.

Tôkés egy nagyváradi sajtótájékoz-
tatón reagált a Románia csillaga ér-
demrend csütörtöki visszavonására. 
„Nem tettem egyebet, csak kiálltam 
amellett, hogy egy kisebbséget az ille-
tékes anyaország részesítsen védelem-
ben olyanképpen, ahogyan Ausztria 
védhatalmi státussal rendelkezett az 
olaszországi dél-tiroli osztrák kisebb-
ség tekintetében” ---- idézte fel azt az 
álláspontját, amely miatt méltatlannak 
találták a kitüntetésre.Úgy vélte, hogy 
a rendszerváltozásban játszott szere-
péért kapott elismerés megvonása a 
romániai rendszerváltozás állapotát 
jelzi, és a szólásszabadság eszméjét, 
valamint Temesvár szellemét is sérti. 
Elmondta, hogy a kitüntetést már 
2013-ban átadta az egykori temesvári 
harcostársaiból megalakult forradalmi 
emlékbizottságnak.

Tôkés szerint kitüntetésének megvo-
nása beleilleszkedik abba az általános 
magyarellenes hangulatba, amely Ro-
mániában az elmúlt években erôsödött 
meg. „Célpontokat keresnek a meg-
félemlítés céljával, és példát kíván-
nak statuálni azokkal, akik szólni 
mernek” --- utalt a székelyföldi váro-
sok polgármesterei ellen indított eljá-
rásokra.

Kijelentette: „fokozott mértékben ra-
gaszkodnunk kell az olyan értékekhez, 
mint a szólásszabadság és a román ma-
gyar barátság”, amelyek kárt szenved-
nek a döntés következtében.

Tôkés nem döntötte még el, hogy 
megtámadja-e a bíróságon az államfô 
intézkedését.

„26 évvel késôbb is ugyanolyan érté-
kük van a teljes hazai társadalom szá-
mára az akkori bátor tetteknek. 

Mindannyiunk történelmét nem lehet 
ilyen módon átírni, újrafogalmazni. 
Ezért sem értek egyet az érdemrend 
visszavonásával” ---- írta a közösségi 
oldalon az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor 2013-ban is, amikor 
élénk politikai és médiakampány in-
dult Romániában Tôkés László román 
állami kitüntetésének visszavonása 
érdekében, úgy nyilatkozott, hogy 
nem szabad senkitôl sem megtagadni 
a szólásszabadságot, amit a román 
alkotmány szavatol, és nem szabad 
visszavonni az elismerést „az 1989-es 
érdemeivel kapcsolatba sem hozható 
egyéb okok miatt”.

Az elismerés visszavonását Victor 
Ponta volt kormányfô kezdeményezte 
2013-ban, miután Tôkés László európai 
parlamenti képviselôként felvetette, 
hogy Magyarország vállaljon „védha-
talmi” szerepet Erdély érdekében, mi-
ként azt Ausztria tette Dél-Tirol eseté-
ben.
Szijjártó Péter külgazdasági és kü-

lügyminiszter csalódást keltô dön-
tésnek nevezte Tôkés László romániai 
kitüntetésének visszavonását, ami sze-
rinte „európai mércével is nehezen 
mérhetô”. A külügyminiszter kiemelte: 
Tôkés László elévülhetetlen érdemeket 
szerzett Románia közelmúltbeli törté-
nelmében.

Emellett Szijjártó Péter kitért arra is, 
hogy legutóbbi látogatásakor a román 
külügyminiszter és miniszterelnök is 
konstruktív hangnemet ütött meg. A 
miniszter szerint a román elnök dönté-
se abba a kontextusba sem illik, misze-
rint a két ország (Magyarország és 
Románia) kapcsolatrendszerét fejlesz-
teni kívánják.

* * *
Be kell töltenünk 30. életévünket ah-

hoz, hogy elérjük a sikert és a boldog-
ságot –-- derült ki egy friss felmérésbôl, 
melyet az Egyesült Királyság lakosai 
körében végeztek.

A kutatók elsôsorban arra voltak kí-
váncsiak, mikor következnek be a leg-
fontosabb mérföldkövek az emberek 
életében –-- írja a Daily Mail.

A 2000 férfi és nô részvételével ké-
szített közvélemény-kutatás szerint a 
nôk 23 éves korukig élvezik ki egye-
dülálló éveiket, ez a férfiakra 25 éves 
korukig jellemzô.

A kutatók szerint az emberek többsé-
ge 31 éves korában a legelégedettebb 

a testével, 32 esztendôsen a legjobb az 
ágyban, és 40. életévében a legboldo-
gabb kapcsolatában.

Úgy vélik, a legtöbben 38 éves koruk-
ra érik el hivatásuk csúcsát, és 42 éves 
korukra keresik meg álmaik fizetését.

* * *
Szerb, angol és arab nyelvû útjelzô 

táblákat helyeztek ki a vajdasági Sza-
badkán, írja a Subotica.com.

A táblákkal segítik a menekülteket, 
hogy megtalálják a városi befogadó-
központot, mondta Nenad Ivanisevic, 
a munka- és szociális ügyek államtitká-
ra. Hasonló táblák láthatók Sidben és 
Presevóban is.

Szerbiába a menekültek Presevónál 
érkeznek Macedóniából. Innen szerve-
zetten viszik ôket Sidbe, a horvát határ 
közelébe. A magyarországi határke-
rítés kiépítése óta lényegesen keve-
sebben érkeznek Szabadkára. Bár 
idônként érkeznek arról hírek, hogy 
Románia felé próbálják megkerülni a 
határzárat, a jelenség nem tûnik töme-
gesnek.

Szerbiában a befogadóközpontokban 
biztosítják a menekültek ellátását. A 
szabadkai tavaly novemberben nyílt 
meg. A 150 férôhelyes objektum kia-
lakítására a német szamaritánusok 
alapítványa, az ASB 150 ezer eurót 
adott. Az 580 négyzetméteres központ 
két hónap alatt készült el.

A nyugati határok fokozatos lezárása 
után Szerbia is lassítja a menekültek 
beléptetését, és naponta legfeljebb fél-
ezer iraki és szíriai állampolgárt enged 
be, annyit, ahányan továbbutazhatnak 
Horvátországba, Szlovéniába és 
Ausztriába.

Hasonló lépésre szánta el magát Ma-
cedónia is, és gyakorlatilag lezárta a 
macedón–görög határt.

Mivel Görögországba továbbra is tö-
megesen érkeznek a menekültek, je-
lenleg ott a legsúlyosabb a válság. Ma-
cedónia is csak a szíriai és az iraki 
állampolgárokat engedi be: azok, akik 
nem tudnak továbbmenni, a határon 
gyakran összecsapnak a macedón ren-
dôrökkel.

* * *
Bakizott a CNN az Európába érkezô 

menekülthullámról szóló riportjában. 
Az amerikai hírtelevízió képernyôjén 
a következô felirat jelent meg: „Auszt-
rália kerítést épít a szlovén határra”. A 
hibát Paul Antonopoulos, az Al Masdar 

News újságírója szúrta ki, és a saját 
Twitter-oldalán osztotta meg.

A riport természetesen az osztrák–
szlovén határkerítésrôl szólt, amelyet 
még októberben kezdett el építeni 
Ausztria. Ez a kerítés az elsô, amely a 
migránsválság kapcsán két, a schenge-
ni szerzôdést aláíró ország határán 
épül.

* * *
Európa 24 kihalófélben lévô nyelve 

közül hármat Horvátországban be-
szélnek. Az isztrióta, az isztroromán és 
az arbanász nyelvjárásokat a becslé-
sek szerint kevesebb mint másfél ezer, 
nagyszülôi korban lévô ember beszéli 
anyanyelvként.

Európa 50 nemzet és 200 nyelv ott-
hona, azonban a brit Go-Euro inter-
netes portál szerint a kontinens folya-
matosan veszíti el nyelvi 
sokszínûségét. A portál készítôi Chris-
topher Moseleyval, a veszélyben lévô 
világnyelvek UNESCO-atlaszának ké-
szítôjével összefogva tekintették át az 
európai nyelvek helyzetét.

Listájukon 24 súlyosan veszélyez-
tetett, kihalófélben lévô nyelv szere-
pel. A legfiatalabb anyanyelvû beszé-
lôi is már mind idôsek, az adott nyelvet 
pedig csak részben ismerik vagy rit-
kán használják.

A kihalófélben lévô nyelvek listáját a 
lív nyelv livóniai dialektusa vezeti, 
amelyet mindösszesen 50 Lettország-
ban élô személy használ második 
nyelvként, anyanyelvi beszélôje pedig 
tavaly óta már nincs. A második he-
lyen szereplô erôteljes héber hatások-
kal bíró és a török nyelvcsaládba tar-
tozó karaim nyelvet Ukrajnában 
csupán hatan beszélik, a finnugor teri 
számit pedig mindössze 8 ember te-
kinti anyanyelvének az oroszországi 
Kola-félsziget területén.

A 24 nyelv közül három Horvátor-
szághoz kötôdik. A listán a 13. helyen 
szerepel az isztroromán, amit mind-
össze 300 ember beszél az Isztria-
félsziget északi részén. A dialektus a 
román egy olyan változatát képviseli, 
ami nagyjából egy évszázada elvesz-
tette minden nyelvi kapcsolatát a ro-
mán nyelvvel.

A lista 16. helyén van az isztrióta, 
amit a becslések szerint 400 ember 
beszél Isztria délnyugati részén, elsô-
sorban Rovinj és Vodnjan városaiban. 
Az olaszos dialektus gyökerei a velen-
cei uralom idejére mennek vissza. A 
körülbelül 500 személy által beszélt 
arbanász nyelvjárás a Go-Euro portál 
listájának 18. helyére került. Az arba-
nász az Észak-Albániában és Koszovó-
ban beszélt albán geg nyelvjárás egy 
olyan változata, amelyet eredetileg a 
18. században a Shkodrai-tó és az Ad-
riai-tenger között elterülô régióból a 
dalmáciai Zadar városába vándorolt 
emigránsok beszélték.

* * *
A világ milliárdosainak száma tavaly 

99-cel, 2188-ra nôtt –-- soha nem volt 
még ennyi milliárdos a földön. A legér-
dekesebb az egészben, hogy a növek-
mény 90 százalékát a Kínai Népköz-
társaságot, Tajvant, Hongkongot és 
Makaót felölelô, úgynevezett Nagy-
Kína adta.

A Hurun Global Rich List szerint a 
szárazföldi Kínában a milliárdosok 
immár 568-an vannak, s ezzel az ország 
átvette a vezetést az USA-tól, ahol 
„csak” 535 szupergazdag él. A vagyon 
nagyságát tekintve azonban Kínának 
még van mit behoznia. A kínai milliár-

dosok nettó vagyonának összértéke 
eléri az 1400 milliárd dollárt, de ez kö-
rülbelül csak a fele az amerikai kollé-
gáik által összehozott értéknek.

A világ összes milliárdosa együttesen 
7300 milliárd dollár értékû vagyon fe-
lett rendelkezett. Ez 9 százalékkal több 
az egy évvel korábbinál, ami arra utal, 
hogy ez a réteg kevéssé érezte meg a 
világgazdaság lassulását. Rupert Ho-
ogewerf, a milliárdoslistát összeállító 
Hurun Report elnöke és kutatási 
igazgatója szerint ez az ütem kisebb a 
megelôzô években megszokottnál, a 
növekedés megtorpanását a dollár 
erôsödése és az olajárak csökkenése is 
okozta.

Ám hiába van több milliárdos Kíná-
ban, mint Amerikában, a világ tíz leg-
gazdagabb embere között egy kínai 
sem található. Ezt a sávot olyanok fog-
lalják le, mint az elsô helyen már több 
éve álló Bill Gates, a Microsoft alapí-
tója 80 milliárd, Warren Buffett befek-
tetô 68 milliárd vagy Michael Bloom-
berg volt New York-i polgármester és 
médiakirály 37 milliárd dollárral. Ez 
utóbbi summa csak a tizedik helyre 
volt elég, míg a leggazdagabb kínainak 
számító Vang Csien-lin (Wang Jianlin, 
képünkön), a Talien Vanta (Dalian 
Wanda) befektetési konglomerátum 
elnöke a 21. helyre szorult a világlistán 
26 milliárd dolláros vagyonával. Vang 
ezzel túlszárnyalta Li Ka-shing hong-
kongi ingatlanmágnást, aki nem is 
olyan régen még Ázsia leggazdagabb 
emberének számított. Li nettó vagyona 
tavaly 22 százalékkal, 25 milliárd dol-
lárra esett, s ezzel a világranglistán 
hét hellyel csúszott vissza a 23. helyre. 
Jack Ma, az Alibaba e-kereskedelmi 
cég vezetôje ugyanakkor két hellyel, a 
36. helyre hátrált, mivel vagyonának 
értéke 14 százalékkal, 21 milliárd dol-
lárra zuhant.

A legtöbb milliárdosnak otthont adó 
város is Kínában található, Pekingben 
száz szupergazdag él, míg a második 
helyre sorolt New Yorkban 95. A váro-
sok tízes globális listájára még három 
kínai metropolis fért fel: Sanghaj, 
Hangcsou és Sencsen.

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral
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A vörös cár hófehérre
meszeltetése

1987
Idôsebb Olvasóink bizonyára em-

lékeznek még azokra az idôkre, 
amikor az emberiség tudatában a 
béke apostola a római pápa, a bé-
ke napja a karácsony, a béke szim-
bóluma a kis Jézus volt. A „vallási 
béklyók”-ból a híripar jóvoltából 
egyre inkább „felvilágosodó” em-
beriség alámosott agyában a béke 
szó hallatán nem a Vatikán, hanem 
a moszkvai Kreml jelenik meg. Mi 
magyarok evvel a képtelenséggel 
a háború utolsó éveiben ismerked-
tünk meg, amikor a külváros fala-
in megjelent a BÉKE szó, így egy-
magában, minden külön magyará-
zat nélkül. Mindenki tudta ekkor, 
hogy ennek a szónak a felmázolói 
a nemzet élet-halál harcának belsô 
ellenségei, a komonisták voltak 
(így használjuk a szót, így mond-
tuk, így írtuk még akkor), akik 
nem a békére vártak, hanem az al-
kalomra, amit az idegen megszál-
lás fog nyújtani számukra. A bé-
két úgy képzelték, hogy a magyar 
katona dobja el fegyverét és adja 
meg magát az ellenségnek. De va-
jon mást jelent-e a szó ma a bolse-
visták fogalmazásában?

Marx és Engels a kommunizmust 
propagáló felhívásukban a célt a 
békében és a prosperitásban jelöl-
ték meg. A Szovjetunió népszerû-
sítéséhez a prosperitás fogalma 
nem vethetô be, hiszen elkendôz-
hetetlen a kommunista-szocialista 
gazdálkodás teljes csôdje. A béke 
sokkal nehezebben meghatározha-
tó fogalom, ennélfogva a népsze-
rûsítési kampányhoz ezt használ-
ják fel. 

Síkos fogalom a béke, fôleg azért, 
mert alkalmazható a nem-háborús 
állapotra, a második világháborúra 
is, ami Közép-Európában valójá-
ban még nem ért véget. Ehhez a 
békéhez a Szovjetunió természe-
tesen ragaszkodik, mert foglalásai-
nak megtartásához, gyarmati ural-
mának megszilárdításához háborí-
tatlanságra van szüksége. Ezek 
nélkül a „világbéke” ügye talán 
már a mainál sokkal veszélyesebb 
fokon állna.

A világbéke szó is egyike az 
orwelli Newspeak-nyelv szavai-
nak, mert nem a világ békéjét fe-
jezi ki, hanem azt a jövôbeni álla-
potot, amikor a kommunizmus 
gyôzelme beteljesedik a világon 
mindenütt. Itt volt a tavalyi nagy 
békeév buktatója, amiként Buda-
pesten 1944-ben mindenki óhaj-
totta a békét, amit a falakra pin-
gált négy betû kinek-kinek kife-
jezett, ugyanúgy szóltak a béke 
harsonái 1986-ban világszerte, 
mert a békeév az emberiség több-
ségének a béke évét jelentette, 
nem pedig azt a sunyi értelmet, 
aminek a propagálását világszer-
vezetileg belelopták az emberiség 
tudatába. Részükre a békeév célja 
annak a fogalomnak a tudatba 
égetése, hogy a világ békéjét in-
tézményesen kell biztosítani, még-
pedig a két szuperhatalom mege-
gyezése által, mert amíg ez létre 
nem jön, a Föld népeit a szörnyû 
pusztulás veszélyezteti.

A tömeg részére egyszerû képle-
tekben kell fogalmazni. Egy ideig 
az sem volt egészen haszon nélkü-
li, hogy tudta az emberiség, mi-
lyen kegyetlen zsarnokság folyik a 
Szovjetunióban és az általa elfog-
lalt országokban, mert a tôle való 
félelem az amerikaiak védelmezô 
karjaiba hajtotta a fél világ népeit. 
A világpropaganda következô fel-
adata volt tudatosítani a „szocialis-
ta tábor” erejét. Évtizedeken ke-
resztül folyt az ámítás, hogy a köz-
vélemény fogadja el a „két egyen-
lô erejû ellentétes tábor” elméle-
tet. Az erôk ilyetén egyenlôségé-
ben a mai ember talán már nem is 
kételkedik, és a feltételezés, hogy 
mindez csak ámítás, túl bizarr 
ahhoz, hogy tudatossá váljék. Így 
lesz a hazugságból szilárd politikai 
talaj, amire a nemzetközi dikta-
túra felépíthetô lesz.

Az egyenlôség-elmélethez már 
csak az atomhalál réme kellett, és 
annak közvéleménybe sulykolása, 
hogy a pusztulás elkerülhetô a két 
tábor megegyezése által. Csodála-
tos módon egyik sem beszél arról, 
hogy elpusztítja a másikat, nem 
nevezik egymást halálos ellenség-
nek, hiszen ketten együtt lesznek 
a világbéke letéteményesei. Ismét 
egyszerû a kép: két ember meg-
egyezésén múlik a világ sorsa: 
Reagan és Gorbacsov. 

Elôbbi makacs öregember, ne-
hézkes, vaskalapos, tele problé-
mákkal, két éve van még hátra 
magas hivatalában. A másik, fia-
tal, életerôs, szellemes, nyugodt 
ember, aki még itt lesz a század-
forduló után is. Birodalmában 
nyugalom van, ellenôrzése alatti 
területeken sehol nincs háború, 
lázongás, nincs terrorizmus, még-
csak tüntetô felvonulások sincse-
nek, róla nem készül karikatúra, 
sokat szerepel a tévén, képeken, 
következetesen kedvezô beállítás-
ban. Neve összeforr a béke fo-
galmával: Béke Gorbacsov, béke 
Gorbacsov stb.

A propaganda legújabb húzása a 
„híres” Gorbacsov beszéd, amit a 
nyugati sajtó jelentôsebbenek hir-

det, mint Hruscsov emlékezetes 
beszédét 1956. elején a 20. párt-
kongresszuson, amiben kiteregette 
Sztalin bûneit. Gorbacsov egycsa-
pásra a demokrácia bajnoka lett. 
A nyugati sajtó, elsôsorban az 
amerikai ún. liberális sajtó, valami 
sötét és titokzatos feladatot látszik 
teljesíteni Gorbacsov fehérre me-
szelésével, egyidejûleg Reagan po-
zíciójának aláásásával, a Szovjet-
unió társadalmi és gazdasági prob-
lémáinak agyonhallgatásával. Igaz 
ugyan, hogy megírják az újságok 
a bajokat, de csak röviden és jól 
eldugva, míg a szembetûnô nagy 
cikkek, és azok nagybetûs címei 
szovjet erôrôl, néha túlerôrôl ad-
nak torz képet, és legfŒképpen 
Gorbacsov személyét népszerûsí-
tik. Nagyobb baj, hogy az amerikai 
politikai kormányzat, vele együtt 
az elnök is, úgy kezeli a Szovjet-
uniót, mint amivel nagyon óvato-
san kell bánni, nem kihívni a ha-
ragját, örülni, hogy leül tárgyalni, 
és meg kell adni neki minden en-
gedményt, hogy biztonsága bete-
ges félelmét ne növeljük, hogy bé-
kés megegyezésre való hajlandó-
ságát el ne veszítse, mert akkor 
végünk van.

Kiváló közírónk, B. A. Santama-
ria a The Australian 1986. októ-
ber 14-i számában megjelent cik-
kében kifejtette, miként menti 
meg az Egyesült Államok újra és 
újra a Szovjetuniót gazdasági ösz-
szeomlástól is, meg a szisztéma 
megreformálásának kényszerétôl 
is: „Csak a nemzetközi hitelintéze-
tek tudnák megmondani a nyugati 
kölcsönök végösszegét, amit nyúj-
tottak a szovjet és csatlósai kor-
mányainak. Fontos is, hogy ezt ti-
tokban tartsák a nyugati választók 
elôtt, hiszen a veszteséget ôk fog-
ják megfizetni. Okkal következtet-
hetjük, hogy az összeg 80–100 ezer 
millió amerikai dollárra rúg. Ezért, 
noha bizonytalan befektetés, 8 szá-
zalék alatti kamatot fizet, nem 
mint az ausztrálok 20–25 százalé-
kot. Ezekkel az összegekkel tudta 
csak folytatni a Szovjetunió fegy-
verkezési programját anélkül, 

hogy a polgári élet szintjét terhel-
né vele. ... A Szovjetunió most 
további hiteleket akar felvenni, 
ami 10–30 ezer millió USA-dollár. 
... 1980 elején Jimmy Carter gabo-
naexport tilalmat rendelt el a 
Szovjetunió ellen, válaszul Afga-
nisztán negtámadásáért. Moszkvá-
ban meg voltak gyôzôdve arról, 
hogy az erôsen antikommunista 
Ronald Reagan folytatja Carter 
tilalmát. Ezért 1981 januárjában a 
Szovjet Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottsága messzemenô me-
zôgazdasági reformot dolgozott ki 
a rendkívüli veszélyes helyzetben, 
ami a szovjet államgazdálkodás 
szisztémáját alapjaiban változtatta 
volna meg. 

A gabonaexport tilalom fenntar-
tása sokkal eredményesebb harci 
eszköz lett volna a szovjet társada-
lom totalitáriánus felépítése ellen, 
mint az összes MX rakéták és SDI 
szisztémák. Ezidôben a szovjet me-
zôgazdaság élén Gorbacsov állt, és 
a tervezet olyan messzemenôen 
forradalmi volt, mint amit Kubá-
ban tapasztaltunk. Alkalmazására 
azonban soha nem került sor. 1981. 
április 1-jén Ronald Reagan visz-
szavonta a gabonatilalmat, hogy 
kielégítse az amerikai búzaterme-
lôket...”

A Sydney Morning Herald 1986. 
július 23-i száma egész oldalas 
tablóban közli egy oroszországi 
szamizdat-kiadvány felhívását a 
Szovjetunió polgáraihoz: 

„Egy csoport szovjet polgár, olya-
nok, akik hozzájutnak tárgyilagos 
információkhoz, átfogó analízist 
készítettek a mai szovjet gazdasá-
gi életrôl és a fejlôdés kilátásai-
ról...”  – vezeti be mondanivalóját 
a felhívás, amibôl itt néhány ki-
sebb részt idézünk: „Átlátva azt, 
hogy országunk rendkívül súlyos 
helyzet elé tekint, ez a csoport 
elhatározta, hogy megalapítja a 
Szocialista Megújulás Mozgalmat, 
és elsô ténykedésként a szovjet 
nép tudomására hozza az analízis 
eredményeit. ... A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom után azt ír-
ta Lenin, hogy Oroszországnak két 
lehetôsége van: »Vagy felbomlik, 

vagy felzárkózik a fejlett or-szá-
gokhoz és azokat gazdaságilag túl-
szárnyalja«. Nos 70 év után az ösz-
szes lényeges elemeket egybevet-
ve azt látjuk, hogy még nem zár-
kózott fel a fejlett országok sorá-
ba, nem is beszélve a túlszárnya-
lásról. A Szovjetunió össz-nemzeti 
termelése (GNP) csak 50 százalé-
ka az Egyesült Államokénak. Ipari 
termelésünk a 70-es évektôl éles 
zuhanást mutat, míg ugyanezek-
ben az években az évi átlagnöve-
kedés mutatója a kapitalista or-
szágokban »robbanásszerû« ipari 
fejlôdést bizonyít: az USA-ban (2–7-
szeres), Nyugat-Európában (3–9-
szeres), Japánban (23-szoros). A 
Szovjetunió gazdasági fejlôdésben 
10–15 évvel maradt el a kapitalista 
országok mögött, és ez a lemara-
dás még csak növekszik. A Szov-
jetunió rálépett arra az útra, hogy 
besorakozik a fejletlen országok 
közé.”

Sok érdekes részletet lehetne 
még közölni a – minden bizony-
nyal építŒ szándékkal és a Szovjet-
unió jövôje iránti aggodalommal, 
valószínûleg hozzáértôk által ösz-
szeállított – figyelmeztetô felhívás-
ból, de ez is elég meggyôzô és 
áttekinthetô. Hasonlóan épületes 
Gorbacsov fent említett és nagy 
jelentôségûnek hirdetett beszéde 
is. Érdemes külön elgondolkozni 
azon, hogy az Egyesült Államok 
kormánya és a nyugati híripar 
miért tesz olyan óriási erôfeszítést 
ennek az életképtelen államtákol-
mánynak világuralmi partnerré 
tételére?

Visszatérve a Gorbacsov-beszéd-
re, ami január 28-án hangzott el 
Moszkvában a Központi Bitottság 
ülésén, a több mint 6 órás beszéd 
részleteibôl megállapítható, hogy 
a Szovjetunióban valóban súlyos 
bajok vannak. A Központi Bizott-
ság 307 tagja elôtt felolvasott be-
szédet a szokástól eltérôen a szov-
jet TASZSZ Iroda azonnal közzé-
tette, mégpedig 130 oldalon. Napi-
lapjaink ebbôl természetesen csak 
foszlányokat idéznek, de feltételez-
hetjük, hogy a lényegesebb része-
ket emelik ki: „Egyes elvtársak, 
úgy tûnik, nehezen értik meg, 
hogy a demokratizálás nem csak 
szólam, hanem lényege az újjá-
szervezésnek. ... A szocializmus el-
méleti megfogalmazása megrekedt 
az 1930-as, 1940-es állapotokon, 
amikor a társadalom még egészen 
más feladatokkal küszködött. ... A 
Politbüro véleménye szerint to-
vábbi demokratizálódásra van 
szükség a párt központi vezetô 
testületének kialakításában is. ... 
Itt az ideje megkezdeni a bírósági 
eljárások nyitottságának biztosítá-
sát. ... A legnagyobb nyilvánossá-
got kell biztosítani az állami és kö-
zületi ügyek részére, és megadni a 
dolgozó népnek a valóságos lehetô-
séget véleménye szabad nyílvání-
tására bármely közügyben...”

Gorbacsov külön kitért a Brezs-
nyev-idôk korrupciójára, amikor-
tól elterjedt az „alkoholizmus, ká-
bítószerélvezés és bûnözés, a tör-
vények be nem tartása, megvesz-
tegetések, stréber talpnyalás, álta-
lános erkölcsi süllyedés. ... Még 
mindig nehézségeink vannak az 
élelmiszerellátás terén, az ipari 

Ilyen a világ! (32) 
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 Kedves Olvasóim! 
Hosszú évtizedeken át fáradozott az ame-

rikai diplomácia a kommunizmus ellenzôje 
szerepében, de valójában a szovjet állam fenn-
maradását segítette. US politikai célok: 1.)  
Európa közös megszállása. 2.) A SzU. gaz-
dasági felerôsödése fél Európa birtoklásával. 
3.) A szovjet állam alkalmassá tétele közös 
fegyveres világhatalom kiépítésére. 4.) A 
szovjet állam alkalmassá tétele egységes po-
litikai világhatalom létrejöttéhez.

Az 1945-ben elindult program, aminek cél-
ja a szovjet állam liberalizálása volt, vésze-
sen megbicsaklott 1956-ban, és csak 1985-ben 
jutott közel a megvalósításhoz. A köve-
tendô minta ami felé a Szovjetuniónak 
közelednie kellett, a Nyugat-Európában, fô-
leg a németeknél kiérlelt szociáldemokrácia 
volt. 

Gorbacsov a KB 1987 januári ülésén vetette 
fel többjelöltes választások ötletét. Gazdasá-
gi reformokat hajtottak végre ebben az év-
ben. Gazdasági társaságok függetlenségét 
hirdette meg. A mindaddig alkalmazott terv-

utasításos rendszert idejétmúltnak tartotta, 
de kezdetben a piacpártiakkal szemben fel-
lépett, mert  látta, hogy a piac törvényei az 
államhatalom ellenében nyernek teret. 

Nyugaton ünnepelt ember volt Gorbacsov, 
akinek a hatalomban elfoglalt pozícióit ga-
ranciának tekintették. Valóban csak a Szov-
jetunió vonalbaállítása hiányzott a nagy 
tervhez, aminek impresszív földrajzi képe a 
teljes Európa és Ázsia északi fele.

Európa vasfüggönytôl nyugatra lévô fele 
teljesen megfelelt az amerikai terveknek. 
Talán csak a franciák mutattak fel önálló 
véleményt, de, ami a legfontosabb, a néme-
tek, magukat teljesen kiszolgáltatva élték 
kétállami életüket, ami ellen politikusai szót 
sem szóltak, épp úgy elfogadták, mint „náci” 
múltjukért az állandó megaláztatást minden 
vonalon. Ilyen tulajdonságai épp napjaink-
ban mutatkoznak meg a rájuk mért mene-
kült-invázióval kapcsolatban. Az idézett 
írásomban tett jellemzésük most is beigazo-
lódik.       Csapó Endre
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termékek elosztásában, a városi 
közlekedésben, a közszolgáltatás-
ban, a közegészségügyi intézmé-
nyek és a kulturális intézmények 
terén. ...”  Leninre hivatkozott ô is 
(a régi szép terrorvilágra), mond-
ván, hogy a nagy söprûzés, amire 
most vállalkozott, az 1917-es Bol-
sevik Forradalom hûséges szár-
mazéka. Ugyanakkor kijelentette, 
hogy csak reformálni akar, nem 
pedig forradalmasítani, a „demok-
ratikus centralizmus”,  mint a szov-
jet szisztéma lényege, természe-
tesen megmarad. De megmarad 
továbbra is a bolsevizmus legna-
gyobb jellemzôje, a szláv faji egyed-
uralom a soknépességû Szovjet-
unióban. A kazah fôvárosban, Al-
ma-Atában nemrég lezajlott nem-
zeti felzúdulásra kijelentette, hogy 
„ ... ami most és több esetben má-
sutt is megtörtént, különállási, 
etnik elszigetelôdési folyamatok, 
szemtelen etnik szellemiség és 
összeütközések történtek. ... Kü-
lönös súlyt helyezünk arra, hogy a 
felnövô generáció mentes legyen 
a nacionalizmus demoralizáló ha-
tásától. ... a fiatalokat különösen 
alávetjük az internacionalista ne-
velésnek. ...”  Így állunk tehát ama 
híres lenini nemzetiségi elvekkel.

Fejtegetésünk céljához eleget 
idéztünk a híres nagy beszédbôl, 
aminek van egy lényege és lesz 
egy bizonyos hatása. 

A lényege az, hogy a Szovjetunió 
nagy bajban van, és ezen csak a 
szokásos bolsevista intézkedések 
bevetésével akarnak segíteni. A 
hatása pedig, ami a nyugati hír-
ipart illeti, az lesz, hogy függetle-
nül a részletektôl, elénk vetítenek 
egy nyílteszû, modern gondolko-
dású, jószándékú, reformokra tö-
rekvô, becsületes ábrázatú állam-
férfiút, akivel nemcsak hogy kell, 
de lehet is kiegyezni. 

Gorbacsov pozíciójának ilyetén 
nemzetközi megerôsítése szomorú 
kihatással lesz a közép-európai 
országokra, elsôsorban Magyaror-
szágra, ahol, Gorbacsov szerint, 
máris veszélyesen meglazult az 
ideológiai fegyelem, azaz magya-
rán az elvtelen alázat.

(Magyar Élet, 1987. február 12.)
 

Nyugat-Németországban
is gyÔzött a szisztéma
1987
Mit ér, ha úgynevezett konzerva-

tív pártok kormányoznak, ha a 
bolsevizmus térhódítása elé egy 
szalmaszálat sem tesznek.

Azt hiszem, általánosan ismert 
és elismert véleményt isméte-
lünk, amikor megállapítjuk, hogy 
a német nép szorgalmas, tanulé-
kony, civilizáció-teremtô, tudo-
mány-fejlesztô, gyakorlati életre 
termett nép, de a politika terén 
végzetesen tehetségtelen. Önálló 
német politika nincs, soha nem is 
volt. Érdemes elgondolkozni, mi-
ért is nem német talajból indult ki 
(ha már Itália erre képtelen volt), 
az európai egység gondolata, egy 
afféle kontinentális internaciona-
lizmus, a nagyobb egység, Európa 
érdekében? 

Csak azon az alapon, hogy egysé-
ges német állam tulajdonképpen 

sohasem volt a múlt század köze-
péig, olyan értelemben, ahogy volt 
végig a középkorban francia ki-
rálysági, angol királysági, magyar 
királysági állam.

A Német Birodalom lett volna az 
a kezdeményezés a X. században, 
amely – ha nem hódító háborúval 
és német hatalmi céllal jön létre – 
alkalmas lehetett volna a konti-
nens egységét létrehozni, és bizo-
nyára a keresztény egységet fenn-
tartani. 

A Német-Római Birodalom fik-
ció volt, és az is maradt megszûné-
séig (1806), és amikor ez a formá-
lis abroncs is széthullott, a német-
ség 34 szuverén államból, 4  sza-
bad városból állt, és keresett a 
Német Szövetségben valamiféle 
egységes formát. Végülis az egy-
séges német államot a XIX. 
századi iparosodás és közlekedés 
fejlôdése, tehát gazdasági erôk 
sürgették, nem kevésbé Anglia, 
Amerika, Franciaország – mint 
gazdasági államegység – példája.

Nagy kár, hogy a német egység 
nem valami kereskedelmi-gazda-
sági összeforrás eredménye volt, 
bár annak indult (Zollverein), ha-
nem a porosz katonai géniusz hoz-
ta létre, ami által a militarista 
szellem alapmotívumává vált az 
állameszmének. Németország kar-
dot kötött, és ha nem tetszett neki 
valami, kardot rántott. Elhanya-
golta az érvényesülés más lehetô-
ségeit. Minden háborús vereség-
bôl háborús gyôzelemmel akart 
kiszabadulni. 

Politikai arculata sohasem volt, 
az ún. nácizmus a kétségbeesett, 
megalázott ember szellemi termé-
ke volt maximális nemzeti erŒ-
koncentrációra, ami csodálatos 
gazdasági és szervezési, majd ka-
tonai eredményeket ért el. De az 
önteltség úrrá lett rajta, és nacio-
nalista szimplicizmusba szorult, 
mindenét „egy lóra tette”. Irritáló 
magatartásával módot adott ellen-
ségeinek arra, hogy ismét konti-
nentális szövetségi gyûrût szer-
vezzenek ellene. Ebbe a vállalko-
zásba belebukott – de Európa is, a 
brit- és egyéb gyarmatbirodalmak 
is. A német hazárdjátékban a világ 
egyensúlyát vesztette.

Németország osztozott Európa 
sorsában: ketté szakítva, kettôs 
megszállás alatt él. 

Ma egyszerûen két Németország 
van: Német Szövetségi Köztársa-
ság és Német Demokratikus Köz-
társaság.  

Talán semmi sem jellemzi job-
ban a német precizitást és egyúttal 
politikai karakter hiányt, mint az a 
tény, hogy a legsikeresebb és leg-
mintaszerûbb kapitalizmust a né-
metek hozták létre (Nyugat-Né-
metországban), és a legsikeresebb 
és legmintaszerûbb kommunista 
szocializmust ugyancsak a néme-
tek hozták létre (Kelet-Németor-
szágban). 

Mindkét állam úgy tejel abrakoló 
gazdájának, mint ahogy egyetlen 
másik befogott állam sem, s ebbe 
úgy beleéli magát a két fél-Német-
ország, mintha még távoli roko-
nok sem lennének. 

Ezt csak olyan néppel lehet meg-
tenni, amelyiknek nincs saját poli-
tikai eszmerendszere, nemzeti 

egységre törekvése. Vagy ha van, 
hát miként van az, hogy nem nyi-
latkozik meg? Miként van, hogy 
nincs unió-párt, unió-mozgalom, 
legalább nyugaton ahol szólássza-
badság van?

Nem valamiféle szélsôséges na-
cionalista törekvést hiányolunk, 
hisz eddig épp az volt a hiba, de 
mintha most átestek volna a ló 
másik oldalára, szinte szólni sem 
mernek, több mint negyven év 
után a 12 éves nemzetiszocialista 
rezsimért még nem elégelték meg 
a bûnhôdést, ami már olyan gene-
rációkat sújt, a lakosság háromne-
gyedét, akik azóta születtek és nôt-
tek fel. 

Az országot kettészelô határt 
nem oroszok, hanem németek ôr-
zik, és a határon átszökô némete-
ket német határôrök lövik le, ma, 
amikor a magyarok autóbusz-
turistákként lépnek le Bécsben. 
Hogy lehet ennyire elfogadni a 
megszálló ellenség által elôírt re-
gulát? 

A háború után azt mondogattuk: 
addig lesz csak Európa kettészakít-
va, míg Németország egyesül. 
Vajon hol a magyarázat arra, hogy 
Adenauer óta nincs német politi-
kus, aki a német egységet, mint a 
nép alapvetô jogán követelhetô 
törekvést szóvátette volna. Még a 
szovjettel elvtársi viszonyban álló 
szociáldemokrata párt sem tudott, 
vagy nem is akart lépést tenni a 
nemzeti egység érdekében.

De még valami mást is bizonyít 
a vasfüggöny két oldalán tapasz-
talható két politikai viselkedés: 
emberi társadalmak, egynyelvû, 
eggyéforrott történelmi nemzetek 
szétszakíthatók tartósan és mani-
pulálhatók politikailag. Orwelli 
recept, félelmetes jövô. Az állan-
dóságot pedig az biztosítja, hogy a 
két szembenálló szisztéma olyan 
párhuzamosan áll szemben (a 
hangsúly az áll igén van), hogy 
már egy szisztémának tekinthetô. 

Nyugat-Németország polgárai ja-
nuár 25-én a választóurnákhoz já-
rultak, hogy eldöntsék, melyik 
párt (vagy pártcsoport) kormá-
nyozza az országot. A németor-
szági politikai légkör csendesebb 
és nyugodtabb, mint a francia, 
vagy olasz pártpolitikai porond. 

Az elsô 20 évben 1949-tôl ’69-ig a 
pártskálán a középjobb, a követ-
kezô 13 évben a középbal, vagyis a 
szociáldemokraták uralkodtak 
1969 és ’82 között. Ebbôl az idôbôl 
való az Ostpolitik, nyitás keletre, 
szót érteni a Szovjetunióval, ked-
vében járni Moszkvának. 

A nyugatnémet baloldal Cseh-
szlovákia szovjet-orosz megszállá-
sát követô hangulatban, mint prak-
tikus behajlás, került kormányra, 
ugyanakkor Amerika népe meg-
választotta Richard Nixont. A re-
publikánus elnöktôl sokat várt a 
világ, de Vietnamban döntés nem 
történt. Nixon 1972-ben Moszkvá-
ban és Kínában tett baráti láto-
gatást, majd a Ford- és Carter-
idôk jöttek, ami alatt nyilvánvaló-
vá vált, hogy sem az elnök sze-
mélye, sem a pártok „jobb” vagy 
„bal” jellege nem visz szerepet a 
világpolitika járásában. Amikor a 
kereszténydemokraták kerültek 
hatalomra Németországban, a 
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Moszkvával tartott kapcsolatoknak 
már tradíciói voltak.

Talán nem véletlen az sem, hogy 
a külügyminiszteri tárca 1974 óta 
Hans-Dietrich Genscher kezében 
van. Ô a mérleg nyelve, független 
demokrata pártjával ide vagy oda 
csatlakozva eldönti, melyik oldal 
kap többséget. 1982-ig a szociál-
demokratákkal volt koalícióban, 
majd Helmut Kohl Keresztényde-
mokrata Unióját támogatva a kon-
zervatívokkal lépett koalícióba, 
megtartva természetesen a kül-
ügyi tárcát. 

Németország részére a külügyek 
vitele az alkalmazkodás kényszere 
miatt végtelenül fontos, de Gen-
scherrel már valósággal sze-
mélyhez kötött lett. Ôbenne meg-
van az érzék arra, hogy nem za-
varja meg a két ellenôrzô nagyha-
talom manôverezéseit, tudomásul 
veszi, hogy mindkettôhöz alkal-
mazkodni kell, és ezen a poszton 
pontosan azt nem teheti meg, amit 
a belpolitikában végez, hogy hol 
ide, hol oda vágódik. 

Németországnak színtelen külpo-
litikára van csak lehetôsége, ehhez 
színtelen külügyér kell. Amikor 
Schmidt kancellárt cserbenhagyva 
a szociáldemokraták bukását elô-
idézte, valójában az Ostpolitikra 
gyakorolt fékezô hatást. Az eset 
egybeesett Reagan elsöprô gyô-
zelmével, így az amerikai politikai 
légkör is szívesen látta ôt, de jó 
személyi kapcsolatai Moszkvában 
biztosították a szovjet partnert 
arról, hogy a változás nem lesz 
mélyreható. Egyszóval vele érez a 
szisztémával, és így talán része is 
annak.

Nem csodálkozunk ennél fogva 
az alábbi, Svájcból származó tudó-
sításon, amit a The Australian 
február 3-i számában közölt: 

„Hans Dietrich Genscher, nyu-
gatnémet külügyminiszter tegnap 
biztatta a nyugati szövetséges 
tábort, hogy fogadják bizalommal 
a szovjet vezetô, Gorbacsov törek-
vését, és támogassák fegyverkor-
látozási javaslatait. Mr. Genscher 
szerint a Mr. Gorbacsov által be-
jelentett hazai és külpolitikai vál-
tozások egybeesnek a Nyugat ér-
dekeivel, és a világ vezetôinek el 
kell azokat fogadnia elôítéletek 
nélkül. Legyen a mottónk: »Ve-
gyük komolyan Gorbacsovot, fog-
juk ôt szaván«. Mr. Genscher 
mindezt a Világgazdasági Fórum 
évi közgyûlésén mondta, melyen a 
világ vezetô üzletemberei jelen-
tek meg. Ha a Szovjetunió – 
mondta beszéde során Mr. Gen-
scher – lehetôséget kap gazdasági 
fejlôdésre, az kedvezô hatással 
lesz a Nyugatra is, munkaalkalmak 
és kereskedelem formájában. A 
Szovjetuniónak megvan a potenci-
álja, hogy a világgazdaság növe-
kedésének mozdonya legyen. Sza-
harov kiengedése nemcsak a Nyu-
gatnak szánt jeladás volt, de vilá-
gos jeladás volt a szovjet nép ré-
szére is, hogy Gorbacsov emelni 
akarja a szovjet gazdálkodás szint-
jét, és modernizálni a társadalmat 
– mondotta Mr. Genscher, majd 
kijelentette, hogy amit Gorbacsov 
most végrehajt, az fordulópont a 
Kelet-Nyugat viszonyában 40 éves 
szembenállás után, és nagy hiba 

volna kicsúszni hagyni ezt a lehe-
tôséget.”

Olvasóink bizonyára még emlé-
keznek múlt heti fejtegetésemre a 
nevezetes Gorbacsov-beszéddel 
kapcsolatban, arra hogy a Nyugat 
sajtója és politikusai a változás 
ôszinteségére hivatkozva hitetik el 
a nagyközönséggel, hogy a szov-
jettel nem ellenségeskedni kell, 
hanem támogatni és üzletelni. A 
rabnépek sorsáról ismét egy szó 
sem esik. És hogy ne tévedjünk, 
ez a kijelentés nem szocialista 
kormány, hanem konzervatív kor-
mány külügyminiszterétôl jött. 

Az is ám csak népmese, hogy a 
világ vezetô üzletembereit a politi-
kusok gyôzik meg arról, hogy üz-
leteljenek a Szovjetunióval. A be-
széd persze elhangzott, a mi mi-
niszterelnökünk is mondott már 
irányelveket tartalmazó beszédet 
vezetô üzletemberek elôtt, de alig 
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az 
ilyen beszédek nem az üzletem-
berek részére hangzanak el, ha-
nem a nagyközönség részére, 
fenntartani azt az ámítást, hogy a 
politikát a politikusok végzik, és 
ôk utasítják a vezetô üzletembe-
reket, hova fektessék be pénzüket. 
Jó magyar közmondással: — A 
pénz beszél, a kutya ugat.

Ha már a világ odajutott, hogy 
amikor a kommunizmust a világ 
90 százaléka elutasítja, ugyanak-
kor a nyugati világ összes politiku-
sai, szocialisták, liberálisok, kapi-
talisták, konzervatívok, keresz-
ténydemokraták, egyaránt a vörös 
szekeret tolják elôre, ott már nem 
összeesküvés van, ott már baj van. 

A pártemberekben már nem a 
választók kívánsága testesül és lel-
kesül, hanem a párt-hálózati hittan 
egyfázisú dogmatikája, ami valami 
ismeretlen és megmagyarázhatat-
lan okból egyazon irányú cseleke-
detté fonódik össze világszerte. 

Kirekesztve világszerte a több-
ség akarata, ami egyébként is 
csak 3–4 évenként nyilatkozik meg 
a választásokon. A köztes idô a 
pártemberek rendelkezésére áll a 
világban egységesülô politikai 
irányzat érvényesítésére. A hata-
lom birtokában megfeledkeznek a 
köz kívánalmairól, és annak elle-
nében cselekszenek. Cselekedete-
iknek világszerte azonos iránya a 
döbbenet erejével hat azokra, 
akikben megvan az érzék a termé-
szetesnek és a mesterkéltnek a 
megkülönböztetésére, és a lénye-
gesnek és veszélyes következmé-
nyeknek a felismerésére.

Mert mit ér a gyakorlatban az a 
tény, hogy ma, 1987 februárjában 
Európa vasfüggönyön inneni or-
szágaiban, Görögországot és Spa-
nyolországot kivéve, nincs marx-
ista pártkormány, mit ér, ha úgy-
nevezett konzervatív pártok kor-
mányoznak, ha a bolsevizmus tér-
hódítása elé egy szalmaszálat sem 
tesznek. Mit ér a nyugatnémet pol-
gár kinyilvánított országos válasz-
tási akarata, ha eben gubát cserél? 
Akkor nem az ô akarata gyôzött, 
amivel elvetni hiszi a szovjetpár-
toló szocializmust, hanem a szisz-
téma gyôzött, amely bármely párt 
gyôzelme esetében is a vörös ma-
lom alá hajta a vizet.

(Magyar Élet, 1987. február 19.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. március 20-án Virágvasárnapi  

ISTENTISZTELET de. 11. órakor
 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)

9.30-tól --- 12 óráig vasárnapi iskola
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 20-án vasárnap de. 11.30 órakor 

 Virágvasárnapi 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 20-án de. 11 órakor 
Virágvasárnapi ISTENTISZTELET

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

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

BRISBANE (QLD) 
2016.március 20-án vasárnap de. 11 órakor 
Virágvasárnapi istentisztelet 

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz 
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2016. minden hónap elsô vasárnapján  du. 2. órakor Bibliaóra
2016. március 20-án(Minden hónap harmadik vasárnapján) 

du. 2 órakor 
 Virágvasárnapi Istentisztelet
Istentisztelet után közös ebéd
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 

vasárnapján de. 11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Aspley 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

A Húsvéti Ünnepkör Istentiszteleti alkalmai QLD
Március 20-án a Marsden-i Magyar Házban délelôtt 11 órától

Virágvasárnapi istentiszteletet tartunk.
Cím: 150 Fourth Ave, Marsden

Március 20-án Gold Coast a Robina-i Templomban
Virágvasárnapi istentiszteletet tartunk a gyerekek mûsorával délután 2 órától.

Cím: Robina Presbyterian Church, Cottesloe Dr. and University Dr. sarok, Robina
Március 25-én, a Marsden-i Magyar Házban 

Nagypénteki  istentiszteletet tartunk délelôtt 11 órától.
Március 27-én, a Marsden-i Magyar Házban

Húsvéti istentiszteletet tartunk úrvacsoraosztással délelôtt 11 órától.
Március 27-én Gold Coast a Robina-i Templomban

Húsvéti istentisztelet Úrvacsoraosztással délután 2 órától
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Testvéri szeretettel,
Kovács Lôrinc

Vasárnapi iskolások az évnyitó Istentiszteleten a 

Nth. Fitzroyi Magyar Református Templomban
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Jó reggelt, Bogdan Diaconu!Iván még zongorázik? –- kérdeztem 
Emil barátomtól kilencvenötben egy 
szabadkai buszmegállóban. Zongorá-
zik? –-- kérdezett vissza kihívóan egy 
mellettünk ácsorgó fekete szerb srác, 
a politikailag korrekt megnevezése 
talán az, hogy afroszerb. Zongorázik, 
bólintottam kicsit meglepetten, mire ô 
válaszul nem kicsit bólintott az orrtö-
vemre. Elvágódtam, de mégsem ma-
radhattam a fagyos betonon, így aztán 
(nem afro)szerb barátaival a segítsé-
gemre sietett: addig rugdostak, míg 
föl nem tápászkodtam. Mondom, segí-
tôkész emberek voltak, elláttak né-
hány praktikus tanáccsal is. Ha nem 
bírom a fejelgetést, jobb, ha nem be-
szélek magyarul. Mégiscsak Szerbiá-
ban vagyunk, ahol az állam nyelvén 
kell csicseregni.

Nem rázott meg túlságosan az eset. A 
tûzkeresztségen már régen átestem, 
nem elôször rugdostak, mert anya- és 
apanyelvemen szólaltam meg a szülô-
városomban. A verbális inzultusokat 
pedig már nyilván sem tartottam. 
Nem gizda, nem gyáva barátokkal 
vártam a buszra, mégsem jutott eszük-
be, hogy segítsenek. Én meg csak 
reméltem, hogy a tökösebbek legalább 
nem néztek félre. Megszoktuk már a 
világrendet, hogy többségben is ki-
sebbségben vagyunk. Persze az sem 
baj, ha mindehhez elég kemény az em-
ber orrcsontja.

Jól emlékszem a magyar uniós 
csatlakozást megelôzô hurráoptimiz-
musra. Ennek része volt az a tündér-
mese is, hogy a csatlakozás egy csa-
pásra megoldja Trianont, avagy a 
határon túli magyarok problémáit. 
Mert megszûnnek a határok, aztán 
lehet oszolni, nincs itt semmi látnivaló. 
Mintha ettôl egy csapásra választ 

kapnánk az asszimiláció, az elvándor-
lás, a formális és informális jogfosz-
tottság, a nyelvhasználat korlátozásá-
nak kérdéseire, hogy csak a 
legsúlyosabbakat említsük.

Tény, hogy az európai uniós csatlako-
zás, a jogharmonizáció, az önkormány-
zatiság felértékelôdése, az intézmé-
nyes kontroll lehetôsége valamelyest 
javított az uniós polgárrá vált külhoni 
magyarok helyzetén. Az autonómia 
azonban a kanyarban sincs. Ráadásul 

a már EU-tag Szlovákiában vagy Ro-
mániában ma is mindennaposak azok 
a magyarságot érintô visszásságok, 
amelyek egy liberális demokráciában 
elméletileg nem maradhatnának kö-
vetkezmények nélkül.

Nem tréfálok. Az emberi jogokra, a 
hangzatos európai értékekre olyany-
nyira érzékeny, a liberális demokrá-
ciára feltétlen mérceként tekintô Eu-
rópának megannyi dolga lenne velünk. 
Brüsszelbôl nézve talán minden a leg-
nagyobb rendben. A szomszédos or-
szágokban megoldott a kisebbségek 
képviselete, anyanyelvhasználata, 
vannak oktatási intézményeik, kultu-
rális egyesületeik, hagyományôrzô 
csoportjaik, asszonykórusaik, hímzô-
köreik. De ha csak kicsit is közelebb 
hajolunk, azt látjuk, hogy a határainkon 
túl élô magyaroknak olykor pitiáner, 
olykor nagyon is komoly akadályokkal 
kell megküzdeniük ahhoz, hogy nem-
zeti identitásukat szabadon megélhes-
sék.

Nemzeti identitás és liberális demok-
rácia? Nyilván elment az eszem, ami-
kor orrcsonton fejeltek, hogy egy la-
pon emlegetem ezt a kettôt. Mióta az 
emberi jogok egyetemes nyilatkozatát 
megfogalmazták, egyre több és több 
jog értôdik bele az alapvetô szabad-
ságjogokba, legutóbb például a mene-
kültjogról hallhattunk sokat. Talán 
nem nehéz belátni, hogy többek között 
a szabad anyanyelvhasználat is idekí-
vánkozik. Hogy egy embernek, miként 
egy közösségnek is maradéktalan joga 
anyanyelvén szólni, nemzeti szimbólu-
mait használni, hagyományos nemzeti 
és kulturális identitásában kiteljesedni 
bármilyen körülmények között. Ha 
mindez valamiért nem egészen problé-
mamentes, hogy finoman fogalmazzak, 
akkor az egyén alapvetô joga sérül.

Márpedig gazdag az étlap, amelyrôl 
az utóbbi évek példáit szemezgethet-
jük. A Benes-dekrétumok érvényben 
tartása, a szlovák államnyelvtörvény, 
Malina Hedvig ügye, a kettôs állam-
polgárok zaklatása, a zászlókkal és 
himnuszokkal kapcsolatos döntések, a 
visszaszolgáltatások körüli anomáliák, 
az utcanévtáblákat, a helységnévtáb-
lákat, a magyar feliratokat övezô kiss-
tílû hercehurcák, a hivatali nyelv-

használat nehézségei, a magyar 
tannyelvû osztályokkal való sakkozás, 
a politikusok, újságírók magyarellenes 
kirohanásai, és persze a még mindig 
el-elcsattanó pofonok és a verbális in-
zultusok. A nagyobb nyilvánosságot 
kapott különbözô horderejû ügyek 
mögött pedig ott vannak a kisebbségi 
mindennapok.

Romániának azonban az utóbbi idô-
ben még a korábbi mutatványokat is 
sikerült alulmúlnia. A kolozsvári Fô-
tér.ro az anyanyelv napján összegyûj-
tötte az aktuális slágertémákat: 1. A 
Kolozs megyei törvényszék döntött: 
nem lesznek kétnyelvû helységnév-
táblák Kolozsváron. 2. Porig alázott 
egy kolozsvári román orvos egy szé-
kelyföldi lányt és családját –-- az 
ügynek azóta vannak fejleményei. 3. A 
román parlament képviselôháza hall-
gatólagosan elfogadta Bogdan Diaco-
nu törvénytervezetét, amellyel jelen-
tôsen korlátozná a kisebbségek 
anyanyelvhasználatát a közigazgatás-
ban. A végsô döntést a szenátus hozza 
meg. 4. A marosvásárhelyi vár tájé-
koztatótáblái kizárólag román nyelven 
közlik az információkat. A négy példa 
közül a harmadik a legsúlyosabb, mert 
egy teljes közösséget diszkriminál alá-
való módon. Egy európai országban 
ilyen nincs, és mégis van, és ha mégis 
van, akkor az ügy minimum automa-
tikusan kitermeli a maga Tavaresét. 
Tudom, ez egy kicsit erôs volt.

Mindeközben Európa csendes, a mi 
ügyünkben újra csendes. A diszkrimi-

nációra egyébként olyannyira érzé-
keny, európai értelemben vett Európa 
képtelen rámozdulni a kisebbségbe 
szorult magyarok stigmatizált helyze-
tére. Nem hallunk heves tiltakozások-
ról, parlamenti vitanapokról, aláírás-
gyûjtésekrôl, a hetes cikkely 
élesítésérôl. Komoly csalódás az 
európai értékek mellett elkötelezett 
magyarok számára, hogy a kétkulacsos 
unióra és intézményeire ebben az ügy-
ben a legkevésbé sem számíthatunk. 
Gyanús, nacionalista, ha nem egyene-
sen irredenta jelenség, hogy több mil-
lió Magyarországon kívül élô magyar 
ragaszkodik a saját anyanyelvéhez, 
kultúrájához, identitásához. Az egysé-
gesülni vágyó Európa így paradox 
módon tökéletesen behódol a nemzet-
állami logikának, és nem nyújt támo-
gatást azoknak, akiknek az utóbbi mi-
att alapvetô emberi jogaik sérülnek.

Keserû tanulság, de sem a magyar 
liberális elit, sem a balliberális kor-
mányok nem kezelték helyén a kér-
dést. Viszont ha azok a magyarok sem 
értették meg igazán, hogy itt nem 
csupán nemzeti, hanem ugyanannyira 
liberális ügyrôl is szó lehetne, akik az 
emberi és szabadságjogokat zászlajuk-
ra tûzték, akkor mit várhatunk más 
országok politikusaitól és bürokratái-
tól? (Megjegyzem, a hivatali nyelv-
használattal kapcsolatos törvény 
ügyében a külpolitika terén mostanság 
gránitkemény magyar kormány sem 
adott jól hallható, erôs válaszokat.)

A mindenkori magyar kormány tá-
mogatása persze fontos, ám a többéves 
gyakorlat megmutatta, hogy a határon 
túli magyarság leginkább csak magára 
számíthat. Csakis az öntudatos polgári 
kezdeményezéseknek, az egységes ki-
állásnak és összefogásnak van esélyük. 
Minduntalan és rutinszerûen meg kell 
törni a hallgatást, nem szabad magától 
értetôdônek venni a fennálló viszonyo-
kat. Bármennyire is úgy tûnik olykor, 
nem magától értetôdô, hogy a kisebb-
ség nem lehet többség.

Ha már Európa felé kacsintunk, 
csendben mondom: hiába bélyegzik a 
szomszédos államokban nacionalistá-
nak, irredentának az alapvetô jogai-
kért küzdô magyarokat, nagyon távol 
vagyunk még a baszk, katalán, északír 
példától. Bele is sápadnának rendesen 
szomszédaink, ha a mindennapokban 
végtelenül békés határon túli magyar 
közösségek ezeket a mintákat követ-
nék. Szögezzük le: nem a terroriz-
musra gondolok. Ugyanakkor az 
orrcsont beforr. Csak azért is: zon-
gorázik! És csak azért is: „Buna 
dimineata!” helyett „Jó reggelt!”, 
bármely tetszôleges erdélyi hivatal-
ban!

Kollár Árpád
(Magyar Nemzet)

A szerzô író

A román elnöknek címzett sorok
Történelemhamisításnak nevezi egy román politológus az érdemrend vissza-

vonását Románia és az 1989-es forradalmak történelmének meghamisításaként 
értékelte Vladimir Tismaneanu román politológus a Hotnews.ro portálon 
pénteken közölt publicisztikájában azt, hogy Klaus Iohannis államfô visszavonta 
Tôkés Lászlótól a Románia csillaga érdemrend lovagi fokozatát.

„Nem tudom, mit csinált Klaus Werner Iohannis fizikatanár Nagyszebenben 
1989. december 16-án, de tudom, mit tett Tôkés László lelkész: nem volt 
hajlandó elhagyni temesvári parókiáját, amelyet rendôrök ostromoltak és sze-
kusok” (a Securitate –-- a kommunista politikai rendôrség tisztjei) – kezdi írását 
a politológus, rámutatva, hogy a különbözô korú és nemzetiségû emberek ott élô 
láncot alkottak azzal a valószerûtlen hittel, hogy a legyôzhetetlennek és örökké-
valónak látszó rendszert képesek meghaladni. 

Tismaneanu szerint Temesvár akkor megmentette a románok becsületét és 
méltóságát, a temesvári forradalom pedig elválaszthatatlan attól, akitôl „a 
visszanyert európaiság nevében megválasztott” Klaus Iohannis visszavonta 
Románia csillagát.

Megjegyzi: Iohannis neve egyszer sem szerepel a romániai kommunista 
diktatúrát tanulmányozó elnöki különbizottság jelentésében, míg Tôkést három 
helyen is említik az ellenállók között.  

„Legalább emiatt –-- mondjuk történelmi szemérmességbôl –-- tartózkodhatott 
volna ettôl a kínos gesztustól. Számomra ez ugyanolyan, mint amikor Ion Iliescu 
2004 novemberében elnöksége utolsó száz méterén ugyanezzel az érdemrenddel 
tüntette ki Corneliu Vadim Tudort” (az idegengyûlöletérôl elhíresült Nagy-

Románia Párt elnökét) –-- írja Tismaneanu. 
Szerinte akárhogy is próbálná magyarázni, Iohannis „az egykori és mai szeku-

sok” bosszúvágyát elégítette ki ezzel a gesztussal. 
„Fogadja ezt a szöveget tiltakozásként az ország és az 1989-es forra-

dalmak történelmének meghamisítása ellen” –-- zárja a román elnöknek 
címzett sorait a szerzô. 

Vladimir Tismaneanu az Egyesült Államokban élô román politológus, egye-
temi oktató. Az általa vezetett elnöki különbizottság készítette azt a 660 oldalas 
átfogó jelentést a romániai kommunizmus bûneirôl, amelynek alapján 2006-ban 
Traian Basescu államfô a parlament plénuma elôtt hivatalosan elítélte, ille-
gitimnek és kriminálisnak nevezve a kommunista rendszert.

Klaus Iohannis csütörtökön jelentette be, hogy a kitüntetettek becsületbírósága 
által tett javaslatnak megfelelôen visszavonta Tôkés Lászlótól a Románia csilla-
ga érdemrendet. Az elismerés visszavonását Victor Ponta volt kormányfô kezd-
eményezte 2013-ban, miután Tôkés László felvetette, hogy Magyarország vál-
laljon „védhatalmi” szerepet Erdély érdekében, miként azt Ausztria tette Dél-
Tirol esetében.

MTI 

Behajtani tilos, „kivéve az ott lakóknak”. Az itt élô székelyek azonban ezt nem 
olvashatják az anyanyelvükön  Fotó: Tóth Tibor / Magyar Nemzet

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Jelentôsek az elôkerült hadifogolyadatokBalog Zoltán, az emberi erôforrások 
minisztere a Gulág Emlékbizottság 
február 18-i ülése után jelentette be, 
hogy mintegy 420 ezer, a második 
világháború alatt szovjet hadifogságba 
került magyar katona adatait találták 
meg magyar kutatók Oroszországban. 
Balog Zoltán hozzátette, a dokumentu-
mok digitalizálását az emlékbizottság 
költségvetésébôl finanszírozzák majd, 
hogy azok könnyebben kutathatóvá 
váljanak. Vargha Tamás, a Honvédel-

mi Minisztérium parlamenti államtit-
kára elmondta, a második világháború 
alatt körülbelül 500 ezer magyar ka-
tona került hadifogságba a Szovjetu-
nióban. Közülük 48 ezren meghaltak, 
az ô adataik megtalálhatók a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum (HIM) levéltá-
rában. A 420 ezer hazatért katona ada-
tai viszont eddig hiányosak voltak.

A HIM parancsnoka az MTI-nek 
adott interjújában felidézte: a hadifo-
golytáborokban meghalt mintegy 50 
ezer magyar adatait még a ‘90-es évek 
közepén átadták az oroszok. Rajtuk 
kívül viszont tízezres nagyságrendû 
azoknak a száma is, akik el sem jutot-
tak a táborokig, hanem a hosszú, napo-
kig, hetekig, olykor szörnyû körülmé-
nyek között tartó út közben vesztették 

életüket.
Több mint 400 ezren kerültek hadi-

fogságba, majd hazaengedték ôket. 
Voltak ugyan úgynevezett befogadóál-
lomások, ahol a hazatérô hadifoglyok-
ról egy kis „cetlin” felvettek néhány 
adatot ---- közölte a parancsnok, de 
mint megjegyezte, ez a lista is nagyjá-
ból 150-200 ezer embert tartalmaz, 
túlnyomórészt inkább a családoknál 

vannak információk a második világ-
háborús szovjet haditáborokból visz-
szatért magyarokról.

Az ezredes elmondta: a Honvédelmi 
Minisztérium programjának kereté-
ben Klebelsberg-ösztöndíjjal végzett 
kutatómunkát az egyik oroszországi 
állami levéltárban egy magyar levél-
táros, amikor ráakadt a több mint 400 
ezer ember adatait tartalmazó irata-
nyagra. Ennek az adathalmaznak a lé-
tezését eddig is sejtették, de magyar 
ember még soha nem látta. Ez az adat-
halmaz orosz állami tulajdon, nem le-
het elhozni. Oroszország viszont haj-
landó segíteni abban, hogy a 
dokumentumokat valamilyen módon 
digitalizálják, ennek részletes módjá-
ról --- hogy pontosan kik és milyen 
módon végzik el a munkát --- még tár-
gyalnak.

A HIM parancsnoka kitért arra is, 
hogy a hadifogolyadatokhoz hozzáférô 
magyar kutató néhány mintamásolatot 
készített. Ezek alapján egy embernek, 
egy hadifogolynak nagyjából 3-6 olda-
las anyaga volt. Ezekben 40-50 sorszá-
mozott kérdésre adott konkrét vála-
szokból mindent meg lehet tudni az 
illetôrôl: azt, hogy hol esett fogságba, 
mely alakulatnál szolgált, mit csinált 
elôtte, milyen családi viszonyok között 
vonult be ---- tette hozzá Kovács Vil-
mos.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy ezt 
is fenntartással kell kezelni, hiszen 
bizonyos hadifoglyoknak nem állt 
érdekükben minden információt 
kiadni. Ezzel együtt egy összképet ad 
majd a történtekrôl, hogy melyik 
idôszakban mely katonaegységek, 
illetve azok mely részei és hogyan 
estek fogságba. Kiderülhet, hogy 
milyen arányban voltak köztük tisztek, 
altisztek, továbbá internált civilek - 
mondta a parancsnok, megjegyezve, 
hogy 1944-45-ben a magyarországi 
hadmûveleti területen a szovjetek 
számára meg volt határozva, hogy 
mekkora kontingenst kell begyûjteni a 
magyar területeken, ezért elôfordult, 
hogy ha nem találtak elég katonát, 
vitték a civileket is.

Kovács Vilmos elmondta, azt eddig is 
tudták, hogy melyik táborokban voltak 
magyarok, a most fellelt dokumentu-
mokból viszont pontosan kiderülhet, 
hogy ki milyen hadmûvelet során, mi-
lyen intenzitású harcokból esett hadi-
fogságba.

A HIM parancsnoka kiemelte: nagy-
jából hároméves kutatásra készülnek. 
A munkát nehezíti, hogy mindent cirill 
betûkkel írtak, a személyneveket, 
helységneveket is. Így az orosz nyel-
vet, de egyúttal a katonai szakkife-
jezéseket is ismerô, valamint a törté-
nelemben és a földrajzban járatos 
szakemberek munkájára lesz szükség 
az adatok feldolgozásához.

Kiemelte: céljuk, hogy a több mint 
400 ezer magyar hadifogoly dokumen-
tumait tartalmazó adathalmaz online 
is kutatható legyen mindenkinek. 
Csaknem félmillió magyar család sze-
rezhet részletes információkat arról, 
hogy felmenôik hol voltak, mit mond-
tak, amikor fogságba estek, mely tá-
borban voltak elhelyezve --- hangsú-
lyozta a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum parancsnoka, aki szerint az 
egész társadalmat megmozgató kér-
déskör lesz ez.

Nem mindennapi élményben volt 
részem február 16-án, amikor a fiatal  
korosztályt képviselve  résztvehettem 
a G.C.-i Nyugdíjas klub 15.-ik éves 
jubileumán.  Belépve klub Broadbe-
ach-i Senior Citizen Centerben a barát-
ságos fogadtatás után,  szemembe tûnt 
a színpad függönyén bûszkélkedô 
arany 15-ös számot. Mint megtudtam 
ez a jeles esemény alkalmat adott, a 
klub mûvészi tehetséggel rendelkezô 
tagjainak: Misztics Erzsikének gob-
lein képeinek, Major Margitka fest-
ményeinek és kis szobrainak, valamint 
Kovács Marika gyönyörû festmé-
nyeinek bamutatására is.  

  A klub nemrég megválasztott 
titkárától, Rumincik Zsuzsától meg-
tudtam, a Nyugdíjas Klubot  Melbour-
neból felköltözött Nagy Sándor és 
felesége Magda alapította, majd 2005-
tôl cap. Somogyi Sándor elnök, Nus-
pán Eszter és Bugár Mónika vezet-
te. A meközelítôleg száz tagot számláló 
klubtagságnak, gondoskodnak kultu-

Ünnepelt a 15 éves  Gold Coast-i Magyar Nyugdíjas Klub
rális mûsorokról, filvetitésekrôl, ki-
rándulásokról. Az óhazai vendégeket, 
mûvészeket szívesen fogadják. Állami 
támogatás nélkül, önkéntes munkával 
az év tíz hónapjában minden kedden 
összejönnek nyugdíjas magyarjaink 
egy kis beszélgetésre, és természe-
tesen finom magyaros ebédre.    A City 
Counsil, vagy a Centrelink képviselôi 
alkalmanként tájékoztatják a tagokat 
az ôket érintô rendelkezésekrôl és fon-
tosabb változásokról. Az idôsebbeknek 
utasszállítást biztosítanak. Betegeiket 
látogatják. Nemzeti és Ausztrál ünne-
pekrôl megemlékeznek.

2015 szeptemberétôl, tízévig sikere-
sen, jó anyagi bázissal mûködô klub, új 
vezetôséget választott, Bozsik Tamás 
elnök, Bugár Mónika pénztáros és 
Rumincik Zsuzsa titkár személyében. 
Ez a 15 éves jubileum megszervezése 
már a múlt év utolsó hónapjaiban 
megkezdôdött. A meghívottak listáján, 
Mr. Steve Ciobo Mp. Federal Mem-
ber for Moncrieff-en kívûl, Mr. Paul 

Taylor broadbeachi councillor és más 
hivatalos szervek képviselôi szerepel-
tek és jelezték részvételüket. Sôt, a 
hazánk nagykövete Dr. Gruber Atti-
la és Nt. Dr. Kovács Lôrinc T. kon-
zulunk is örömmel elfogadta meghí-
vásunkat. A hívatalos megnyitó beszé-
dében Bozsik Tamás klubelnök kö-
szöntötte az egybegyülteket és  ismer-
tette röviden a klub történetét. Majd 
ezt követôen Paul Taylor Councillor 
gratulált a sikeres 15 évhez, és közre-
mûködésével átadták a klub elôzô 
elnökének cap. Somogyi Sándornak 
és Nuspán Eszter titkárnak tisztele-
tük jeleként az Örökös Tagságot, vala-
mint a több éven keresztûl segítôknek 
a Díszokleveleket. Sajnálatunkra 
Nagykövetünk Dr. Gruber Attila úr 
Canberrából érkezô repûlôvel érke-
zett, így csak rövid órányi késéssel 
tudott  a jubileumhoz csatlakozi, de 
rövid beszédében méltatta a Nyugdíjas 
Klub fontos szerepét és tevékenységét, 
majd Díszoklevelet adott át cap. So-

mogyi Sándornak és Nuspán Eszter-
nek az eddigi magyarság érdekében 
végzett hûséges munkájuk elismeré-
séért. Végûl Bukovszky Kálmán 
felolvasta a Dr. Tanka László   Pa-
norama Világklub elnökének jubi-
leumi köszöntôjét, valamint az Új Zé-
land-i Fészek Klub gratulációját, majd 
a pár hónapja alakúlt nôi énekkar   a 
mindig aktuális „Szeressük egymást 
gyerekek” címû slágerrel nagy sikert 
aratva zárta az ünnepséget. A hivatalos 
részt az elmaradhatatlan finom ma-
gyaros ebéd követte. Minden elisme-
résem a klub vezetôségének, hogy 
ilyen gördülékenyen bonyolították le a 
15 éves jubileumukat. Kellemes gon-
dolatokkal tértem haza, hiszen mi sem 
leszünk fiatalabbak és jó látni, hogy 
minden korosztálynak vannak és le-
hetnek örömteli napjaik saját honfitár-
saik körében. Ezért jó nyugdíjasnak 
lenni!

Iski Anita   
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SPORT
Budapest beadta elsô 

pályázati anyagát
Beadta a 2024-es olimpia és para-

limpia megrendezésére vonatkozó el-
sô pályázati anyagát a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságnak (NOB).
Fürjes Balázs, az olimpiai pályázat 

vezetôje az MTI-nek azt mondta, a 
nemzetközi sportági szakszövetségek 
az elôzetes egyenkénti egyeztetések 
során „rendkívül pozitívan” nyilatkoz-
tak a magyar pályázatról, és képesnek 
tartják Budapestet arra, hogy megren-
dezze az ötkarikás játékokat.

A NOB tagjai 80 adathordozón kapták 
meg a pályázati anyagot, amely ango-
lul és franciául online már elérhetô. 
Néhány napon belül a rövidített válto-
zat, két-három hét múlva pedig a teljes 
dokumentum olvasható lesz magyar 
nyelven.

A pályázati anyagot az Olimpiai Véd-
nökök Testülete elôtt ismertette Für-
jes Balázs, aki akkor elmondta: a doku-
mentumnak az elôírások szerint a 
víziót, a játékok koncepcióját és a stra-
tégiát kell tartalmaznia.

A pályázati anyag alapvetôen két 
részre bontható: az egyik a tervezett 
helyszínekrôl és létesítményekrôl, a 
másik az egyéb kötelezettségekrôl, 
többek között a szállásokról, az ország 
energiaellátásáról, a telekommuniká-
cióról, a politikai és kormányzati ke-
retrendszerrôl szólt.

A versenyhelyszínek témakörében 
már korábban bemutatták azt a poli-
klaszteres modellt, amelyet a Fôvárosi 
Közgyûlés is támogatott január 27-i 
ülésén. A megoldás lényege, hogy 
igyekszik az olimpiai fókuszpontokat 
több halmazba szétosztani, és az a leg-
nagyobb elônye, hogy elôsegítheti a 
nagyobb léptékû városfejlesztést, új 
alközpontokat kialakítva a városban.

A budapesti pályázatban két fôvárosi 
zóna és hét klaszter, illetve a fôváros 
közigazgatási határain belül még há-
rom különálló versenyhelyszín szere-
pel. Mindegyik klaszter az olimpiai 
falu 10 kilométeres és a városközpont 
hat kilométeres körzetében helyezke-
dik el. A központ az Olimpiai Park 
klaszter, amelyet a IX., X. és XXI. ke-
rületekben, a Kvassay-zsilip térségébe 
terveznek, a három különálló verseny-
helyszín pedig az Etele téren, a Nagy-
tétényi lôtéren, valamint a Testvérhe-
gyen lenne.

Fürjes Balázs az Olimpiai Parkba ter-
vezett atlétikai stadionról azt mondta, 
a létesítményt kifejezetten az olimpiá-
ra építenék, de a játékok után a 60 ezer 
férôhelyes arénát 15 ezer nézô befoga-
dására alkalmas stadionná alakítanák, 
így Budapestnek maradna egy állandó 
atlétikai helyszíne. Az olimpiai pályá-
zat elnöke hangsúlyozta: a NOB által 
elfogadott és a gazdaságos játékokat 
elônyben részesítô Agenda 2020 re-
formprogram elveinek megfelelôen a 
budapesti pályázat nagymértékben 
támaszkodik a már meglévô, valamint 
az ideiglenes létesítmények használa-
tára.

Budapest közigazgatási határain 
kívül Balatonudvariban, Balatonfüre-
den, Debrecenben, Gyôrben, Miskol-
con, Szegeden, Székesfehérváron, Ül-
lôn és Veszprémben alakítanának ki 
versenyhelyszíneket. A NOB-nak kül-
dött dokumentumból az is kiderül, 
hogy elôzetesen 2024. július 19-i kez-
déssel és augusztus 4-i befejezéssel 
tervez Budapest, a paralimpia pedig 
2024. augusztus 21-tôl szeptember 1-ig 
lenne. Fürjes Balázs azt mondta, ezek 
az idôpontok optimálisan illeszkednek 
a nemzetközi sportrendezvények, va-

ban, ez pedig mindenképpen fontos a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. 
Fûznék még ide némi emóciót is: pár 
éve keveredtünk ki a válságból, s a ne-
héz idôszakok után a sportsikerekre 
minden korábbinál nagyobb az igény, 
nem is lehet jegyet kapni a Budapesten 
zajló nagy mérkôzésekre, a hazai ren-
dezésû nemzetközi viadalok kivétel 
nélkül mind telt házasak. Mérget is 
vennék rá, hogy az egyik leghangulato-
sabb és legtámogatottabb olimpiai já-
tékokat tudnánk megrendezni a fôvá-
rosban. 

Van-e erre esélyünk? Az új NOB-
vezetés az Agenda 2020 bemutatásával 
érzékeltette, hogy az ötkarikás játékok 
jövôje szempontjából zsákutca az az 
irány, amit például a szocsi és a pe-
kingi olimpiák prezentáltak. Tudniillik 
az olimpizmus jövôjét az szolgálja a 
legjobban, ha a házigazda kiválasz-
tásának rendszere az esélyesek sorába 
emel olyan méretû városokat is, mint 
amilyen Budapest is. Itt jegyzem meg, 
hogy például Róma adottságai is ha-
sonlóak. Ami pedig az olaszokat illeti, 
régóta nem tudnak kikeveredni a gaz-
dasági stagnálásból. Ha ôk mernek 
„olimpiázni”, mi miért nem? 

Ennél a pontnál jutunk el a gazdasági 
háttérhez: az átlagembernek az az 
„alapélménye”, hogy miközben az álla-
mi szektorban a legegyszerûbb dolog 
is lassan, bonyolultan intézôdik, addig 
egy efféle óriásberuházáshoz „szegé-
nyek, csövesek” vagyunk. A témában 
készült megvalósíthatósági tanulmány, 
amelynek részletei ismertek, most 
nem is ezen „rugóznék”, hanem a gaz-
dasági adottságokon. 

Aligha vitatható, hogy az Orbán-kor-
mány unortodox gazdaságpolitikai 
eszközökkel kimanôverezte az orszá-
got a veszélyzónából. Sok még a leküz-
dendô probléma, jelenleg azonban 
Magyarország a piacról finanszírozza 
magát, pozitívak a fontos nemzetgaz-
dasági mérlegek, a külsô adósságál-
lományunk mérséklôdött, sérülékeny-
ségünk csökkent, visszatért a 
gazdasági növekedés, miközben a 
jegybanki kamatokat sikerült levinni 
rekordalacsony szintre. Utóbbi pedig 
a hitelek miatt kiemelten fontos ténye-
zô. Ráadásul a hazai rendezésû olimpia 
lehetne majd az a vízió, amely húzó-
erôként szolgál, és amely mentén épít-
kezni és fejleszteni lehet. Ehhez meg-
felelô alap a 2004-es európai uniós 
csatlakozás és az ország fejlesztésére 
elôirányzott több ezer milliárd forint-
nyi uniós pénz. 

Néhány szó a „rizikófaktorról”: hátrá-
nya nincs, csak kockázatai vannak a 
nagy volumenû projektnek. A legfôbb 
kockázat az, ha az eredeti tervekhez 
képest letérünk a növekedési és a 
makrogazdasági egyensúlyi pályáról, 
például egy hirtelen negatív gazda-
ságpolitikai fordulat miatt, vagy mert 
egy 2008-as válsághoz hasonló sokk éri 
a világgazdaságot. Utóbbiról nem te-
hetünk, elôbbinek pedig nyoma sincs, 
sôt rég kaptunk annyi dicséretet az 
Európai Bizottságtól, az OECD-tôl, az 
IMF-tôl, mint mostanság. 

Közben senki sem róhatja fel a kor-
mánynak, hogy az elmúlt években 
nem áldozott volna eleget a „sportala-
pú” projektektre: gyakorlatilag hat 
éve tart a sportinfrastruktúra-fejlesz-
tési és az intenzív sporttámogatási 
kormányzati program. Ezek fényében 
szinte magától adódik a pálya a to-
vábblépésre az olimpia irányába.

Elfogadom, hogy dilemma, mi lesz 
majd a létesítményekkel, és a görögök-
höz hasonlóan nem rokkanunk-e bele 

az ötkarikás játékokba? Görögország 
példája elég riasztó. De nem azért, 
amit sokan gondolnak. Athén ugyanis 
nem az olimpiába rokkant bele, hanem 
az euró idô elôtti bevezetésébe. Ne-
künk az 1992-es játékok házigazdáját, 
Barcelonát kell követendô példának 
tekintenünk. Barcelona megmutatta, 
hogy az olimpiát hogyan lehet úgy 
megrendezni, hogy aztán egy margi-
nális kikötôváros a világ legtrendibb 
úti céljává váljon. Ezzel szemben a 
rommá lett athéni létesítményekrôl 
készített hatásvadász fotók megtévesz-
tôk és hangulatkeltôk.Végezetül: ha-
zánk kontinentális és közép-európai 
versenyképessége visszaesett a ko-
rábbi idôkhöz képest, egy olimpia vi-
szont nagy lehetôséget kínál a felzár-
kózásra. Az olimpiát nemzeti üggyé 
kell tenni, s minden magyar ember-
nek el kell hinnie, hogy megvalósít-
ható, megéri megrendezni, s fontos, 
hogy itthon mindenki profitáljon 
belôle. Kétségtelen: profi módon 
kell megszervezni, megrendezni. 
Ha elnyerjük a rendezés jogát, már 
nyerésre állunk.

Szajlai Csaba 
(Magyar Hírlap)

lamint a nemzeti események idôpont-
jaihoz, mindemellett ekkor az idôjárási 
körülmények is ideálisak.

A dokumentumban be kellett mutatni 
azt is, hogy az olimpia és a paralimpia 
megrendezése hogyan illeszkedik a 
városi és a regionális hosszú távú ter-
vekhez, valamint össze kellett foglalni 
a játékok legfôbb hozadékait.

Az infrastrukturális fejlesztések kö-
zött nyolc olyan intézkedés szerepel, 
amelyeknek többsége az olimpia és a 
paralimpia megrendezése nélkül is 
megvalósulna. Kelenföld és Ferencvá-
ros állomások között háromvágányú 
kapcsolat kialakítása szerepel a ter-
vekben, és új elôvárosi megállók is 
lennének. A déli összekötô vasúti Du-
na-híd átépítése mellett a 150-es vasút-
vonal Soroksári út menti nyomvonalát 
áthelyeznék a Határ út és a Kvassay 
Jenô út közötti szakaszon, a ráckevei 
HÉV-vonal pedig nem szûnne meg, de 
átalakítanák. A csepeli HÉV helyett 
villamos járna, ezt a kettes villamos 
vonalával kötnék össze.

Az M1-es autópálya 2x3 forgalmi 
sávossá alakulna az M0 és M19 csomó-
pontok között, az M7-es autópálya jobb 
oldalát pedig három forgalmi sávra 
szélesítenék az M0 autóút és a 710. 
számú fôút csomópontok között. Épül-
ne egy új, 2x3 sávos közúti Duna-híd a 
Galvani út–Illatos út vonalában, a föld-
alattit pedig rekonstruálnák és aka-
dálymentesítenék, a vonal meghosz-
szabbodna a Vigadó térig, így átszálló 
kapcsolat lenne a kettes villamoshoz.

A szálláshelyekrôl az olimpiai pályá-
zat elnöke kiemelte, hogy ebben a pá-
lyázati anyagban még csak az elvi le-
hetôségeket és megoldásokat kell 
bemutatni a NOB-nak, ugyanakkor a 
következô, ôszi szakaszra készülô do-
kumentumhoz már a szállásokra vo-
natkozó aláírt szerzôdéseket is csatolni 
kell. A kollégiumok tervezett fejlesz-
tése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a 
szálláshelyek kérdésében optimális 
megoldás szülessen –-- tette hozzá.

A Schmitt Pál elnök által vezetett 
védnöki testület a következô ülését 
június elején tartja.
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai 

Bizottság (MOB) elnöke szerint a 
2024-es ötkarikás játékok megrende-
zésére irányuló elsô pályázati anyag 
szerdai beadása után most következik 
az elsô megmérettetés.

„Ebben nem szerepelnek olyan jelle-
gû konkrétumok, amelyeket ne lehet-
ne módosítani a késôbbiek folyamán, 
ez egy beugró. Csak elszúrni lehet, itt 
még nem tudunk elônyt szerezni” --– 
nyilatkozta Borkai Zsolt az M4 Sport-
nak a Lillehammerben zajló ifjúsági 
téli olimpián.

„Nagy lehetôséghez érkeztünk, úgy 
gondolom, hogy jó úton járunk” --– 
közölte Borkai Zsolt, hozzátéve: a pá-
lyázati anyag tartalmazza már a hely-
színeket is, illetve azokat a 
küldetéseket, amelyeket meg kellett 
fogalmazniuk.

Mint mondta, olyan kérdésekre adtak 
választ, hogy miért szeretnének olim-
piát rendezni, és miért gondolják úgy, 
hogy Budapest ideális helyszín az öt-
karikás játékok megrendezésére.

„Bemutatjuk az országot, a fôvárost, 
a szálláslehetôségeket, az ötleteinket, 
még az olimpiai falut is, amelynek a 
helyszíne még nem teljesen végleges” 
–-- fûzte hozzá Borkai.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
elnöke, Thomas Bach lenyûgözô ver-
senyre számít a négy pályázó, Buda-
pest, Los Angeles, Róma és Párizs kö-
zött a 2024-es ötkarikás játékok 
rendezési jogának elnyeréséért.

„Örülünk, hogy négy rendkívül erôs 
jelentkezés érkezett. Lenyûgözô ver-
senyt várok közöttük. Jó látni, hogyan 
építették be a városok az olimpiai pro-
jektet az országos és regionális hosszú 
távú fejlesztési terveikbe” -– nyilatkoz-
ta a német sportvezetô a NOB hírleve-
lében. Mind a négy anyagban egyér-
telmûen a fenntartható fejlôdésen van 
a hangsúly, és azon, hogy miként akar-
ják használni az olimpiai létesítmé-
nyeket a játékok után –-- emelte ki.
Jacqueline Barrett, a NOB egyik 

igazgatója szerint jól szimbolizálja a 
jelentôsen egyszerûsített jelentkezési 
folyamatot, hogy a beadványok elsô 
alkalommal egy pendrive-on érkeztek, 
és nem volt szükség több ezer oldalas, 
papír alapú dokumentációra.

Igen az olimpiánkra!
Kell-e nekünk olimpia? A válasz rö-

viden: igen.
Bôvebben pedig az alábbiakat tudom 

felhozni.
Túlzás nélkül állítható, hogy az olim-

pia az egyik legnagyobb nemzeti vál-
lalkozásunk lenne, úgyhogy a második 
felmerülô kérdés is jogos: elbírunk-e 
vele, vannak-e ezen a téren hagyomá-
nyaink, tapasztalataink? Gazdasági 
kapacitásaink? 

Igen, emlékezzünk csak a Sugárút 
(mai Andrássy út) építésére 1870-ben, 
vagy éppen a millenniumi építkezések-
re 1896-ban, de ide sorolnám a Buda-
pest Sportcsarnok 2000-ben történt 
megvalósítását is. Utóbbiak azért is 
kiemelten jó példák, mert a „nagypoli-
tika” támogatásáról biztosította a fej-
lesztéseket, amelyekrôl törvényben is 
rendelkezett a parlament. Le is kell 
szögezni: a különleges szabályozás oka 
minden esetben az volt, hogy a „létezô” 
szabályozási környezet nem képes ha-
sonló nagy projektek lebonyolítására. 
Ezért kellett –- trendiesen fogalmazva 
–-- pozitív diszkriminációt alkalmazni. 
Vagyis ha nyerésre állunk majd a bu-
dapesti helyszínnel, egy törvény le-
egyszerûsítené és gyorsítaná az olim-
piával kapcsolatos fejlesztések építési, 
engedélyezési eljárásait. Miután a fel-
sorolt beruházások nem tegnap voltak, 
érdemes felidézni a közelmúltban áta-
dott projekteket is: a 4-es metrót, a 
Liszt Ferenc repülôtér bôvítését, az 
autópálya-rendszer befejezését, a fô-
városi úthálózat és tömegközlekedés 
korszerûsítését, továbbá a ferencvá-
rosi és a debreceni stadiont, vagy ép-
pen a Tüskecsarnokot, de ide sorolható 
meg az Audi és a Veszprém Aréna 
kivitelezése is. Ajvékolnunk azért sem 
kell, mert Budapest elnyerte a 2020-as 
foci-Eb négy mérkôzésének a rende-
zési jogát, amihez vállaltuk a 65 ezres 
új Puskás Ferenc Stadion felhúzását, 
még korábban, 2017-ben ugyancsak a 
fôvárosban rendezik meg az úszó- és 
vízilabda-világbajnokságot, ehhez 
meg kell építenünk egy olimpiai uszo-
dakomplexumot. Jelentjük: ez már 
látványosan épül. Cseppet sem melles-
leg: sporttörténelmünk is arra ösztökél 
bennünket, hogy itt az ideje egy ma-
gyar olimpiának. A magyar sportnak 
jó híre és nagy tekintélye van a világ-

NB I – 22. forduló
Puskás –Videoton  0–1 (0–0)
Újpest –DVSC 1–1 (0–1)
MTK–Békéscsaba  0–0
Haladás–Diósgyôr 2–1 (1–1)
Paks–Vasas 3–0 (1–0)
Honvéd–Ferencváros 2-1 (1-0)
A Videoton a lefújás elôtt pár másod-

perccel fejelt góllal 1–0-ra gyôzött a 
Puskás Akadémia vendégeként a lab-
darúgó OTP Bank Liga 22. forduló-
jában.

A találkozó eleje kiegyenlített küzdel-
met hozott, mindkét kapu elôtt adódtak 
lehetôségek, a hálók azonban nem rez-
dültek meg. A legközelebb a gólhoz a 
vendégek balhátvédje, Fejes András 
állt, aki egy szöglet után fejelt kapufát. 
A fehérváriak a félidô közepétôl töb-
bet birtokolták a labdát, ennek meg-
felelôen a hazai kapuban álló Poga-
csicsnak volt sokkal több dolga, gól 
azonban a szünetig nem született.

A második félidô elején a Puskás 
Akadémia került meddô mezônyfö-
lénybe. Kovács István pályára lépését 
követôen a Videoton nagyobb sebes-
ségre kapcsolt, ami Feczesin Róbert 
két óriási helyzetében is megmutat-
kozott. Az utolsó negyedórára fordulva 
emberelônybe kerültek a vendégek, 
mivel Pauljevic megkapta második 
sárga lapját. Úgy tûnt, gól nélküli dön-
tetlen lesz a végeredmény, ám a 
slusszpoén Feczesin Róberté volt, aki 
pár másodperccel a vége elôtt szerzett 
fejesgóllal eldöntötte a három pont 
sorsát.

NB I 23. forduló
Fordulatos mérkôzésen játszott dön-

tetlent a listavezetô Ferencváros a 
Diósgyôr csapatával a labdarúgó-NB I 
23. fordulójában.

A meccsen kétszer is a zöld-fehérek 
szereztek vezetést, a meccs vége 2–2 
lett. Az MTK 2–1-re verte az Újpestet, 
a Videoton pedig ugyanilyen arányban 
a Haladást. A sereghajtó Békéscsaba 
idegenben múlta felül 2–0-ra a Paksot, 
a Debrecen a Puskás Akadémia ellen 
otthon tartotta a három pontot, 4–2-vel, 
a mérkôzést kilenc emberrel befejezô 
Honvéd gól nélküli döntetlen játszott a 
Vasas ellen. A bajnokságot továbbra is 
a Fradi vezeti a Debrecen és a Vi-
deoton elôtt.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Drótféreg, 2. Bécs-
ben, 3. Kötbért, bírságot, 4. Voltaire-t, 
5. Szegeden, 6. Kharón, 7. Sándor 
Mátyás, A dunai hajós, 8. A zongoráé, 
9. Drogériának, 10. Peso

E heti kérdéseink:
1.Melyik atlanti-óceáni sziget a néva-

dója egy híres csipkefélének?
2. Mi az idegen neve a recehár-

tyának?
3. Hogy nevezik a kanadai indiánok 

fából és vesszôbôl készült, szánkósze-
rû szállítóeszközét?

4. Mit jelent magyarul. ortogonális?
5. Hol a legvastagabb a bôr az 

ember testén?
6. Melyik kétéltû egyik fejlôdési fo-

lyamatát nevezi a köznyelv ebihal-
nak?

7. Melyik görögországi helységben 
látható „a világ köldöke”?

8. Az állatok melyik törzsébe tartoz-
nak a tengeri uborkák és ten. sünök?

9.Hány fôbôl áll egy baseballcsapat?
10. Melyik fáraók építették az egyik 

legnagyobb gizai piramist?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Egy férfi nagyon vágyott egy hajóra. 

A felesége azonban hallani sem akart 
róla. Sok-sok vita után a férj felajánlott 
a feleségének egy lehetôséget:

--- Kössünk kompromisszumot. Ha 
megvehetem a hajót, te adhatsz neki 
nevet. Az asszony végül beleegyezett. 
A férfi megvette a hajót, és rábízta fe-
leségére, hogy fesse rá a nevet, amit 
választott. Másnap a férj kimegy a ki-
kötôbe, látja a hajón az új feliratot:

 Eladó
* * *

Egy asszony panaszolja a férjének: 
--- Észrevetted már, hogy amikor a 

szomszédunk hazaér a munkából, min-
dig csókkal üdvözli a feleségét? Te 
miért nem csinálod ezt?

--- Nem ismerem még ôt annyira.
* * *

--- Életem legszebb óráit a mozinak 
köszönhetem --- mondja Kovács a 
haverjának.

--- Miért? Annyira szeretsz moziba 
járni?

--- Én nem, a feleségem viszont igen.
* * *

--- Igazán büszke lehetek magamra. 
70 éves múltam és nincs egy ôsz 
hajszálam sem! --- mondta nagyapó a 
tükör elôtt és boldogan végigsimította 
kopasz fejét...

* * *
A skót nyugodtan ül a hintaszékében, 

amikor beront hozzá a felesége:
--- Képzeld, éppen a lányunk szobáját 

akartam kitakarítani, benyitottam, és 
azt látom, hogy egy vadidegen fiú 
ölében ül, és a sötétben csókolóznak!

Mire a férje:
--- Tetszik nekem ez a fiú. Csak egy 

széket használ, és spórol az árammal.
* * *

Te, mi mindig csak a szexrôl beszél-
getünk! Ez annyira unalmas már! 
Beszéljünk most valami másról!

--- Jó, de mirôl?
 Csináltad már zongorán?

* * *
Két barát beszélget a családjáról: 
--- Az én feleségem is állandóan pa-

naszkodik a házimunka miatt.
--- És miért?
--- Mindig azt mondja, hogy rosszul 

csinálom.
* * *

Egy siófoki butikban egy fiatal nô 
százdollárossal akar fizetni. A butikos 
megvizsgálja a pénzt és azt mondja:

--- Sajnálom, hölgyem, de ez a 
százdolláros hamis.

--- Hamis? --- kiált fel a nô. --- Hiszen 
akkor engem megerôszakoltak!

* * *
Miután elütött egy gyalogost, az autó 

tovább megy még 10 métert.
A sofôr megáll, kidugja a fejét az 

ablakon és ordítja:

--- Légy figyelmesebb!
A gyalogos rémülten felkel és meg-

kérdezi:
--- Miért, tolatni fogsz?

* * *
Mi az, hogy leánykereskedô? --- kérdi 

Kovácsné újságolvasás közben a fér-
jétôl.

--- Olyan ember, aki nôket ad el sze-
relmi célokra.

--- Például engem is eladna, ha a mar-
kába kerülnék?

--- Ne keverd össze a régiségkeres-
kedôvel!

* * *
Az anyós és a veje a bevásárlásból 

jôve az emeletre mennek. A vej fris-
sen a harmadikra ér, mikoris az anyós 
még csak az elsôn piheg.

--- Mama, az isten áldja meg, mozog-
jon már egy kicsit gyorsabban...

--- Meglátom fiam, hogy hetvenévesen 
hogyan fogsz így felszaladni a harma-
dikra...

--- A rohadt életbe mama, még azt ist 
meg akarja élni?!!

* * *
Két spicces barát egymást támogatva 

megy hazafelé.
--- De jó lenne, ha egér lennék! --- 

ismétli egyikük újra meg újra.
--- Miért akarsz éppen egér lenni? --- 

kérdezi tôle a barátja.
--- Mert az anyósom csak az egértôl 

fél.
* * *

Az anyós olyan, mint a délibáb. Csak 
messzirôl nézve élvezhetô.

* * *
Ebéd után a skót megkérdezi a 

pincért:
--- Iszik?
--- Soha!
--- Akkor nem is adok borravalót!

* ** 
Sevillában a bikaviadalok idején a na-

gyon drága Torero nevû vendéglôben 
esténként felszolgálják a legyôzött bi-
kák heréjét, petrezselyemmel, ka-
kukkfûvel ízesítve. Gazdag amerikai 
turista bemegy az étterembe, és herét 
rendel. A fôpincér hozza ezüsttálban, 
leveszi a fedôt és megmutatja a ven-
dégnek. Két kis diónagyságú gömb 
van benne.

--- Mi ez? --- kérdezi a meghökkent 
turista.

--- Sajnos uram, ma a bika gyôzött.
* * *

Pincérnô odamegy a vendéghez:
--- Vacsorázni szeretne? Van libamel-

lem, marhacsülköm....
--- Kisasszony! Én vacsorázni szeret-

nék, nem pedig a maga egészségügyi 
problémáival foglalkozni!

A volt-nincs Guszev 
utca és társai

Az 1848-49-es szabadságharc hôseirôl 
rengeteg utcanév mesél Budapesten, 
de akad közöttük olyan is, amelyet a 
repülés úttörôjérôl és nemzetközileg 
elismert képviselôjérôl, svéd segély-
szervezetrôl vagy éppen egy fiktív 
orosz katonáról neveztek el. A buda-
pesti utcanevek kavalkádjában válo-
gattunk.

Az érdekes nevû Svachulay Sándor-
ról a 17. kerületben neveztek el utcát. 
Svachulay a repülôgép-tervezés és --–
építés egyik úttörôje volt hazánkban, 
már az 1800-as évek végén egyértel-
mûvé vált, hogy nagy tehetsége van e 
témában. Kisméretû, merész újítások-
ra épülô repülôgépet alkotott, feszes 
és rugalmas vázzal, amely sokkal 
hosszabb távon mûködött meghibáso-
dás nélkül, mint korabeli társai.

Bár 1898-ban siklószerkezete kudar-
cot vallott, nem adta fel eredeti álmait, 
és továbbra is helikopter- és repülô-
gép-modelleket épített. Karrierjét egy 
gazdag német léghajós, Ganz Fabris 
támogatta.
Kolibrik és albatroszok
Svachulay leghíresebb szerkezete a 

Kolibri I. nevû kétéltû repülôgép volt, 
amelyet a hadsereg is megvásárolt, és 
az egész világon ismert lett. 1911-re 
elkészült az Albatros II. nevû, motoros 
meghajtású modell, amellyel Dobos 
István pilóta szép nemzetközi sikere-
ket ért el.

Az elsô világháború alatt az albert-
falvai repülôgépgyár munkáját irá-
nyította. 1938-tól a Magyar Aero Szö-
vetség központi modellezô 
mûhelyének vezetôje és oktatója volt. 
Megkapta a Paul Tissandier Diplomát 
már 1952-ben, abban az évben, amikor 
a Nemzetközi Repülô Szövetség meg-
alapította a díjat.
A megvesszôzött feleség
A Maderspach Károlyné utca a 11. 

kerületben, a Budaörsi út környékén 
található, névadójának Buchwald 
Franciska volt a leánykori neve. Az 
1848-49-es szabadságharc idején élô 
Franciska Maderspach Károly 
kohómérnök felesége volt, a forrada-
lom alatt a férje által mûködtetett 

ruszkabányai vasgyár nagyon fontos 
szerepet játszott a magyar honvédség 
támogatásában.

A házaspár üzeme fegyverekkel és 
ágyúgolyókkal látta el a hadsereget, 
Bem tábornok seregének is szállítot-
tak. Még a honvéd hadseregek vere-
ségei után is kitartottak a haza ügye 
mellett, megfordult házukban Bem 
József, Kmety György, Guyon Ric-
hárd és Stein Miksa is.
Kossuth Lajos utolsó elôtti magyar-

országi éjszakáját is náluk töltötte.
1849. augusztus 22-én a császári 

csapatok bevonultak Ruszkabányára, 
és Maderspach Károlynét Haynau 
parancsára a fô téren félmeztelenre 
vetkôztették, megvesszôzték, és bör-
tönbe zárták. A megaláztatás hírére 
férje fôbe lôtte magát.
Akik megmentették az éhezô gye-

rekeket
Igencsak különleges neve van a Räd-

da Barnen utcának, amely a 15. kerü-
letben található. A kerület blogja 
szerint az utca egy nemzetközi gyer-
mekmentô és segélyezô szervezetrôl 
kapta a nevét, amelyet Svédországban 
alapítottak 1919-ben.

Maga a kifejezés a svéd rädda (men-
teni) és barnen (gyermek) szavakból 
tevôdik össze. A szervezet igazán a 
második világháború után kezdett 
bele munkájába, amikor csak Rákos-
palotán kétezer gyermeknek juttatott 
ételt, sokukat megmentve ezzel az 
éhhaláltól.

Budapesten terhes és szoptató anyák-
nak osztottak tejport, óvodásokat ét-
keztettek, és a bányászvárosokban is 
ott segítettek a gyerekeken, ahol csak 
tudtak. 1947-ben született meg az a ha-
tározat, hogy a svédek érdemeinek el-
ismerésére utcát neveznek el a segély-
szervezetrôl. A Rädda Barnen ma a 
szintén 1919-ben alapított Save the 
Children angliai székhelyû nemzetközi 
szervezethez tartozik.
Az ember tragédiájának címadója
Ballagi Mórról a 11. kerületben, a 

Szent Imre Kórház közelében neveztek 
el utcát. A híres teológus, nyelvész, 
királyi tanácsos és országgyûlési kép-
viselô a nem kevésbé furcsa Bloch 
Móric néven látta meg a napvilágot, és 
zsidó származása miatt már korán két 
nyelvet tudott folyékonyan: a magyart 
és a hébert.

Házitanítóskodása idején a görögöt 
és a latint is tökélyre fejlesztette, nem 
csoda tehát, ha tehetséges nyelvésznek 
bizonyult. Élete során gyakran pub-
likált különbözô újságokban, a Tóra 
fordítása miatt pedig a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelezô tagjává 
választotta –-- Magyarországon zsidó-

ként elôször. Ugyanígy úttörô volt 
abban is, hogy 1858-ban rendes tagjá-
vá vált az Akadémiának.

1843-ban, a hazai zsidó vezetôkkel va-
ló összetûzése után áttért az evangé-
likus hitre, késôbb kálvinista lett. Az 
1848-49-es szabadságharc idején hon-
védként tevékenykedett, ott volt a 
világosi fegyverletételnél is. A legenda 
szerint ô volt az, aki Madách Imre 
leghíresebb mûvének Az ember tra-
gédiája címet adta, amikor a neves író 
nem tudta, hogyan nevezze frissen 
megírt drámáját.
A fiktív Guszev katona
A Guszev utca kitûnik a felsorolásból, 

hiszen mára már Sas utcává nevezték 
át –-- az ötödik kerületben található, 
nem túl kreatív nevû utat azonban az 
„átkosban”, azaz az 50-es években 
Guszev utcának hívták.

1990-ben változtatták meg Sas utcára 
a nevét, az itt található Két Sashoz 
fogadó nyomán –-- írja az Utcablog. 
Guszev kapitány egyébként Illés Béla 
regényhôse volt, akit az 1848-49-es 
szabadságharc idején ellenünk vezér-
nyeltek a cári csapatokkal, de végül 
mellettünk harcolt. Illés 1945-ben a 
kitalált alakot az orosz-magyar barát-
ság bizonyítékaként valósnak akarta 
feltüntetni, és tovább is szôtte a törté-
netet A Guszev-ügy címmel, 1947-
ben.

A csúsztatás annyira jól sikerült, 
hogy a Magyar Néphadsereg még tisz-
teletbôl táblát is avatott a fiktív kapi-
tánynak.

Budapesten ma már Sas utca áll a 
Guszev utca helyén, de Nyíregyházán 
még mindig létezik ilyen néven út.
A legnagyobb magyar garibaldis-

ta
Dunyov Istvánról, a magyar hon-

védtisztrôl és olasz ezredesrôl a 13. 
kerületben neveztek el utcát.

A szabadságharc leverése után tíz év 
letöltendô várfogságra ítélték, de hét 
év után amnesztiával szabadult. Ekkor 
Itáliába indult, és Garibaldi seregében 
harcolt. Rövid idô alatt az egyik leg-
elszántabb magyar garibaldista lett, a 
hadvezér megtette a Bixio-hadosztály 
egyik ezredének parancsnokává. Az 
1860. október 1-jén vívott vulturnói 
csatában olyan súlyosan megsebesült, 
hogy életét csak lába amputálásával 
tudták megmenteni. Haláláig Pistoi-
ában élt, jó barátságot ápolt Kossuth 
Lajossal, akit gyakran felkeresett To-
rinóban. Harctéri érdemeiért több 
magas állami kitüntetést kapott, töb-
bek között a Savoyai Katonai Érdem-
rendet és a Szent Móric és Lázár Rend 
lovagkeresztjét.

Lenin utcából Lennon lett Kárpátalján
A kárpátaljai állami közigazgatás elnökének rendeletére az egyik község 

fôutcáját Leninrôl Lennonra fogják átkeresztelni.
Ukrajnában a múlt évben elfogadott „dekommunizációs” törvény értelmében 

március 1-jéig szabtak határidôt arra, hogy a kommunista és a szovjet múlttal 
összefüggô köztéri terek, utcák neveit megváltoztassák a helyi önkormány-
zatok. Gennagyij Moszkal elnöki megbízott már hetekkel korábban arra 
intette a települések döntéshozóit, hogy amennyiben nem tesznek eleget a tör-
vényi elôírásnak, a rábízott hatalommal élve –-- példaértékûen –-- akár az ott 
lakókra nézve megalázó nevekkel fogja felruházni a kérdéses utcákat.

Ennek jegyében a minap –-- a Kárpátaljai Állami Közigazgatás elnökének 
rendeletére –-- a técsôi járási Alsókálinfalva (Kalini) fôutcáját Leninrôl hiva-
talosan is John Lennon útjára keresztelték át –-- írta a Zakarpattya online.

A kárpátaljai megyei kormányzó, aki egy csapásra tucatnyi település utca-
nevének módosításáról rendelkezett, a helyi magyarokról sem feledkezett meg. 
Az aknaszlatinai Október utca például mostantól a nagybányai festôiskola. 
megalapítójaként ismert, a szomszédos Máramarosszigeten született és Técsôn 
elhunyt magyar festô, Hollósy Simon nevét viseli a továbbiakban.

A hét hirdetése



00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Hogy volt?!   Po-
gány Judit felvételeiből. 
Tudatos színésznő. Minden 
mozdulatáról pontosan tud-
ja, hogy miért csinálja. 51 
éve van színpadon: a kapos-
vári volt az első, - persze ha 
nem számítjuk bele a pályá-
jába a gyerekkori "színház-
csinálást" a szomszéd gyere-
kekkel, amikor még a törté-
neteket is ő találta ki .Színhá-
zi, filmes és televíziós cso--
dákról beszélgetünk Pogány 
Judittal és pályatársaival, 
barátaival a Hogy volt 
következő műsorában.
02:25 Dunaparti randevú 
(1936)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Székely Ist-
ván. Szereplők: Perczel Zi-
ta (Tamássy Erzsi), Ráday 
Imre (Bodó István, író), Csor-
tos Gyula (Tamássy Sándor), Ka-
bos Gyula (Szalai, ügynök), 
Berky Lili (Erzsi nagynén-
je). Erzsike Bodó István írót 
szereti, de apja nem egyezik 
bele a házasságba, mert üz-
letember férjet szán a lányá-
nak. A papa végül azt ígéri a 
kitartó udvarlónak, hogy 
hozzáadja a lányát, ha az író 
új könyvének sikere lesz.  
03:30 Carlo és vendégei 
04:00 Slágertévé 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora: Dr. 
Klement Zoltán 
06:50 Ridikül  Női talk-
show a  Dunán 
07:45 Viszlát, elvtársak! 
(2011) 6/6.: Az összeomlás 
1990-1991. Francia-német-
magyar-lengyel-cseh doku-
mentumfilm-sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Öt kontinens  
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:35 Világ   
10:00 Summa    
10:20 Útmutató  
10:45 Önkéntesek  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Eltüsszentett biroda-
lom (1956) Magyar mese-
film . Rendezte: Banovich 
Tamás. Szereplők: Tímár 
József (Király), Sennyei 
Vera (Királyné), Krencsey 
Marianne (Királylány), 
Soós Imre (Juhász), Csáká-
nyi László (Burkus herceg), 
Apáthi Imre (Főtitoknok), 
Bozóky István (udvarmester)
13:00 Híradó 
13:15 Médiaklikk  
13:40 Öt kontinens  
14:10 Virágzó Magyaror-
szág:  Keszthely 
14:35 Család-barát   
15:55 Roma Magazin  
16:25 Domovina  Szlovák 
nyelvű  magazin
16:55 Itthon vagy!   
17:20 Tálentum. Ember 
Judit
18:00 Mesterségem címere 
19:00 Hogy volt?! (2014)  
Rajz János felvételeiből 
20:00  Üdítő 
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   
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00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szenes Iván írta 
02:10 Eltüsszentett biroda-
lom . Magyar mesefilm  
03:35 Ízőrzők Ozora 
04:05 Üdítő 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró 
Gömörország - Advent a 
Sajóvölgyében 
05:50 Lyukasóra 
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora (2009)  
Katona Klári előadómű-
vész Klári pontosan olyan, 
és az, amilyennek, akinek 
látszik: értékes és szeretet-
reméltó. Beszél ünnepről, 
ünneplésről, tisztességről, 
szeretetről, figyelemről és 
figyelmességről. De vala-
hogy nagyon máshogy, 
mint mások.
06:50 Ridikül   
07:50 Mesterségem címe-
re  Magyar ismeretterjesztő 
08:40 Német nyelvű hírek  
08:50 Térkép    
09:25 Szerelmes földrajz: 
Csókay András neves ideg-
sebész így vezeti be a Sze-
relmes földrajz adását: "Az 
én szerelmes földrajzom 
budapesti templomokhoz 
köthető. Ezekben éltem meg, 
hogyan erősödik meg gyer-
mekkorom hite, hogyan ha-
gyom el ezt a hitet, és 42 éve-
sen hogyan sikerül nagy ne-
hezen visszaszereznem o- 
lyan hétköznapi misztikus 
élmények által, amelyek 
hatására az ember a legmé-
lyebb valóságában találkoz-
hat Istennel, jobb családapá-
vá, férjjé és orvossá válik." 
Csókay András "templomjá-
rásának" állomásai: a Kár-
melhegyi Boldogasszony 
Templom, az Assisi Szent 
Ferenc Plébániatemplom, a 
Rózsafűzér Királynéja 
Templom, a Jézus Szíve 
Templom, az  Országúti Fe-
rences Templom, a Boldog 
Özséb Plébániatemplom és 
végül a Szent István Bazilika.
09:50 Orosz nyelvű hírek   
10:00 Család és otthon   
10:25 Evangélikus 
magazin   
10:50 Isten kezében  
Göncruszka 
11:20 Angol nyelvű hírek
11:35 Mézföld - Német 
Egység @ Balatonnál 
13:00 Híradó 
13:20 Életkor    
13:45 Térkép    
14:15 Szerelmes földrajz  
Csókay András idegsebész 
14:45 Család-barát   
16:15 Srpski Ekran   Szerb 
nyelvű  magazin
16:45 Unser Bildschirm   
Német nyelvű  magazin
17:20 Magyar gazda    
17:40 Útravaló   
18:00 Búcsú Magyarorszá-
gon - Sátoros ünnepünk 
19:00 Hogy volt?! Szaká-
csi Sándorra emlékezünk 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész (2011)  12/6.: 
Balázs Péter kabaréja 
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    
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01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Szabadság tér '56
02:15 Vidám elefántkór 
(1971) Magyar tévéfilm  
03:35 Ízőrzők Tiszakécske 
04:05 Rocklexikon Balázs 
Fecó 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2014)  
Liptói-havasok 2. - Téli 
túra a Szürke-hegyre 
05:50 Lyukasóra   
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Sár-
közy Mátyás író-újságíró, 
műfordító 
06:55 Ridikül   
07:50  A LENGYEL-MA-
GYAR BARÁTSÁG 
NAPJA – Magyar korridor 
- Varsó 1944 (2015)  Ma-
gyar dokumentumfilm  
08:40 Német nyelvű hírek  
08:50 Hazajáró  
09:25 Magyar Krónika 
09:50 Orosz nyelvű hírek  
10:00 Tessék! 
10:25 Isten kezében  
10:50 Kereszt-Tények  
11:00 Így szól az Úr!  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Fehér rozsda (1980)  
Rendezte: Zsurzs Éva. 
Szereplők: Andorai Péter 
(Bottyán), Venczel Vera 
(Éva, Bottyán felesége), 
Drahota Andrea (Beznitz), 
Sir Kati (tanár), Szatmári 
István (tanár), Szilvássy 
Annamária (tanár), Szilá-
gyi Tibor (tanár), Patkós 
Irma (Nusi néni), Kállay 
Ilona (Glückné), Pathó Ist-
ván (agronómus), Kádár 
Flóra (az agronómus fele-
sége), Korompai Vali (szü-
lő), Móricz Ildikó (szülő), 
Szekeres Ilona (szülő), 
Telessy Györgyi (szülő), 
Végvári Tamás (Narrátor), 
Csere Ágnes (diák), Dezsé-
nyi Péter (diák), Karsai Ist-
ván (diák),
13:00 Híradó 
13:15 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró   
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család-barát   
16:05 Slovenski utrinki  
Szlovén nyelvű 
nemzetiségi magazin
16:35 Alpok-Duna-Adria  
17:05 Család és otthon  
17:30 Tálentum (2001)  
Könny és mosoly: Ruttkai 
Mindnyájunk emlékeze-
tében él: a Tündérkirálynő. 
Súlyos, klasszikus szere-
pek, könnyed vígjátékok – 
a teljes drámairodalom. 
Ötéves korában kezdte, és 
hatvan sem volt, mikor 
távozott. Szikrázó tehetsé-
gét a felvételek őrzik. A 
rendhagyó portré Őrá 
emlékezik.
18:00 Vasúti Építészet 
Magyarországon (2015)  
Magyar ismeretterjesztő 
19:00 Hogy volt?! Blaskó 
Pétert köszöntjük 
20:00 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Ég, föld, férfi, nő 
Erdély 2. 
02:20 Fehér rozsda (1980)  
Rendezte: Zsurzs Éva
03:35 Ízőrzők Lajosko-
márom 
04:10 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró  Fekete 
bérc 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora (2009)  
Dobó Kata színésznő. Te-
hetséges, tele energiával, 
szorgalommal, kitartással. 
Hírnevét jótékonyságra 
fordítja, különleges világ-
látása megejtő és nagyon 
tanulságos. Vajon miért 
nem erről írnak a lapok?
06:55 Ridikül   
07:50 Vasúti Építészet 
Magyarországon  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr. Ké-
kessy Dezső és családja 2. 
09:25 Orosz nyelvű hírek   
09:35 Iskolapad 
10:00 Élő egyház   
10:20 Katolikus krónika  
10:50Isten kezében   
11:20  Angol nyelvű hírek   
11:40 Haszontalanok 
(1976); Rendezte: Várko-
nyi Gábor. Szereplők: Daj-
ka Margit, Páger Antal, 
Garas Dezső, Földi Teri, 
Kállai Ferenc, Tábori Nó-
ra, Szabó Gyula, Schütz Ila, 
Szombathy Gyula, Bánfal-
vy Ágnes, Tahi Tóth László,
13:00 Híradó 
13:20 Tessék!    
13:45 Novum
14:15 Család-barát   
15:15 Kicsoda Ferenc pá-
pa? (2013) Spanyol doku-
mentumfilm  
16:00 Életkerék   
16:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Déryné 
Széppataki Róza (1793-
1872) 
16:50 Erdély leírása a XX. 
század végén Sirató, Pas-
sió, Húsvéti népszokások 
18:00 MMA - PORTRÉ 
SOROZATÁgh István 
19:00 Az emigráns - Min-
den másképp van (2007) 
Magyar játékfilm Rendez-
te: Dárday István, Szalai 
Györgyi Szereplők: Bács 
Ferenc, Gyöngyössy Kata-
lin. A játékfilm Márai Sán-
dor Napló 1984-89 című 
műve alapján dolgozza fel 
az író és felesége utolsó, 
San Diegóban töltött éveit. 
21:00 Híradó 
21:30 Via crucis  A húsvéti 
szertartás nagypénteki ese-
ménye a Via Crucis,melyet 
élőben közvetítünk a római 
Colosseumból. Ez az ese-
mény megmutatja a ke-
resztény híveknek Jézus 
szenvedéseit és keresztre 
feszítésének történetét, 
tizennégy stáción A húsvéti 
szertartás nagypénteki 
eseménye a Via Crucis, 
melyet élőben közvetítünk 
a római Colosseumból. 
23:10 Vallási műsor 
23:50 Család-barát 

00:55 Himnusz  
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 A jó pásztor - Tours-i 
Szent Márton élete (2015)  
Magyar dokumentumfilm  
A film a kereszténység e- 
gyik legismertebb, és talán 
legnépszerűbb szentjének, 
tours-i Szent Mártonnak az 
életét kíséri végig, savariai 
születésétől, megtérésén, 
majd évtizedekig tartó té-
rítő munkáján át haláláig. 
Rajta keresztül ismerhetjük 
meg a kort, a Krisztus utáni 
4. századot, illetve a keresz-
tény hit és gondolkodás ter-
jedését, világvallássá emel-
kedésének folyamatát. Fil-
münk a Szent születésének 
1700-adik évfordulója al-
kalmából végigkíséri a 
hosszú, és mozgalmas élet 
állomásait, illetve megkísé-
rel magyarázatot adni arra,  
hogy miként lett Márton az 
európai kultúra jelentős 
alakjává.
02:25 Haszontalanok 
(1976) ; Rendezte: Várko-
nyi Gábor
03:35 Nagyböjti hagyomá-
nyok  
04:35 Virágzó Magyaror-
szág (2007)  Simontornya 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2014)  
Közép-Bácska 
05:50 Vannak vidékek 
Szászrégen városa, Húsvét 
06:50 Szent sírok Magyar 
ismeretterjesztő  
07:25 Öt kontinens   
07:50 Német nyelvű hírek   
08:00  MMA - portré soro-
zat Ágh István 
08:55 Orosz nyelvű hírek  
09:05 Kosár    
09:30 Itthon vagy!   
09:50 Szerelmes földrajz  
10:20 Rúzs és selyem  
10:50 Öt kontinens  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 A 111-es (1937)  
Magyar film  
13:00 Híradó 
13:20 Előszó – Vidéki 
színházak fesztiválja
13:25 Heinrich von Kleist : 
Az eltört korsó  A Miskolci 
Nemzeti Színház előadása
18:05 Szabadság tér '56 
19:00 Mindenből egy van 
20:00 Bízunk benned! Tési 
falucsapat és "filozófus" 
Dani és családja 
21:00 Híradó 
21:30 II. János Pál - A 
fehér ruhás vándor (2011)  
Lengyel dokumentumfilm  
23:10 A fekete bojtár 
(2015)  Magyar tévéfilm  
Szereplők: Bánovits Vivi-
anne (Piroska), Adorjáni 
Bálint (Sinka István), Szir-
tes Ági (Édes), Szarvas Jó-
zsef (Pusztagazda), Tóth 
Ildikó (Pusztagazda fele-
sége), Koncz Gábor (Ré-
vész), Nagy Mari (Révész 
felesége), Oszter Sándor 
(Bíró), Székely B. Miklós 
(Mesélő), Reviczky Gábor 
(Veres juhász), Horváth 
László (Fehér juhász), Ru-
bóczki Márkó (Fiatal ju-
hász), Nagy Zoltán (Aszta-
los), Kozma Ferenc (Fiatal 
István), Nyakó Júlia.

00:40 Magyar elsők .Az 
első magyar női uralkodó 
Ismeretterjesztő 
00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:20 Gasztroangyal 
Bábolna
ÓRAÁTÁLLÍTÁS  
03:20 Szemüvegesek 
(1969)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Simó Sándor 
Szereplők: Bujtor István 
(Valkó László), Ronyecz 
Mária (Valkóné, Jutka), 
Törőcsik Mari (Mari), A- 
var István (Tibor), Major 
Tamás (Náray professzor), 
Keres Emil, Abody Béla, 
Mednyánszky Ági, Bálint 
András, Antal Imre,
04:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000)  
Wesselényi Miklós 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2014)  
Szinevér - A Gorgánok 
gyöngyszeme 
05:50 Gasztroangyal 
Bábolna
06:45 Vannak vidékek 
(2006) Háromszéki húsvét 
Magyar ismeretterjesztő  
07:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Bartók 
Béla
08:05 Élő egyház    
08:30 Német nyelvű hírek   
08:35 Minden tudás   
09:00 Profit7    
09:25  Orosz nyelvű hírek   
09:35 Noé barátai    
10:10 Novum  
10:40 Térkép    
11:05 Angol nyelvű hírek    
11:20 Elveszett paradi-
csom (1962)  Magyar film  
Rendezte: Makk Károly 
Szereplők: Pálos György 
(Sebők Zoltán), Páger 
Antal (Az apja), Törőcsik 
Mari (Mira), Esztergályos 
Cecília, Demjén Gyöngy-
vér. Sebők Zoltán - agy-
sebész - édesapja  75. szü-
letésnapját ünnepli kolozs-
vári rokonuk, a kedves, 
cserfes Mira társaságában, 
amikor eljön hozzá bala-
toni házukba a fia, teljesen 
elgyötörten. Letartóztatását 
várja, mert tiltott abortuszt 
hajtott végre szerelmén.  
13:00 Híradó 
13:20 Előszó – Vidéki 
színházak fesztiválja
13:25 Tasnádi István: Kö-
zellenség  A zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színház 
előadása
15:20 Nagyok   
15:55 Szabadság tér '56 
16:45 Rúzs és selyem   
17:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
17:55 Öt kontinens  
18:25 Szeretettel Holly-
woodból   
19:00 Gasztroangyal  
Bábolna
20:00 Operett.hu 8/5.: 
Hétkoznapi operett - A 
király csókjától a Dobos-
tortáig.Magyar operettfilm  
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek (2016)  
24/11.: Érdekkapcsolatok 
22:00 On the spot Cseke 
Eszter és S. Takács András 
műsora
22:55 Öt kontinens  
23:30 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Önök kérték  
02:20 Mézföld - Német 
Egység @ Balatonnál 
Magyar dokumentumfilm  
03:40 Töredékek  Népha-
gyomány és emlékezet 
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Számvetés 
5. -  És mégis élünk 
05:50 Lyukasóra Irodalmi 
műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Milu-
novits Dragan indiai 
asztrológus 
06:55 Ridikül   
07:50 Búcsú Magyarorszá-
gon - Sátoros ünnepünk  
08:45 Német nyelvű hírek   
08:55 Rejtélyes XX. szá--
zad - Kun Miklós műsora  
09:25 Nagyok   
09:50 Orosz nyelvű hírek   
10:00 Kék bolygó   
10:25 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:50 Új nemzedék  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Vidám elefántkór 
(1971)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Mamcserov Fri-
gyes. Szereplők: Bárdy 
György, Medgyesi Mária, 
Schütz Ila, Siménfalvy Sán-
dor, Izsóf Vilmos, Basilides 
Zoltán, Tarsoly Elemér, Csur-
ka László, Uri István, Ván-
dor József, Farkas Antal, 
Györfi György, Konrád An-
tal, Schwetz András, Csonka 
Endre, Szendrő József, Hau-
mann Péter, Szénási Ernő, 
Zenthe Ferenc, Egri István, 
Fonyó József, Kiss Manyi, 
Keleti László, Makláry Já-
nos, Poór Klára, Laluja Fe-
renc, Budai István, György 
László, Nagy Attila. Mocsár 
Gábor Kerek egymillió c. 
regényéből készült tévéjáték 
egy nagystílű szélhámos 
ügyeskedésének mulatságos 
és elgondolkodtató története. 
A minden hájjal megkent 
szervező - kihasználva az 
emberek hiszékenységét és 
mamlaszságát - bebizonyítja, 
hogy agyagból is lehet 
aranyat varázsolni.
13:00 Híradó 
13:15 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:10 Nagyok   
14:45 Család-barát   
16:05 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
16:35 Ecranul Nostru   Ro-
mán nyelvű nemzetiségi 
magazin
17:05 Kárpát expressz   
17:30 Zebra   
18:00 A LENGYEL-MA-
GYAR BARÁTSÁG 
NAPJA – Magyar korridor 
- Varsó 1944 (2015) 19:00 
Hogy volt?! Géczy 
Dorottya születésnapjára 
20:00 Rocklexikon (2008)  
Balázs Fecó
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

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 takaritási segítséget ke-

resünk East St.Kilda-i otthonunkba, 

péntek délelött és délutáni, valamint 

valószinûleg más délelötti napokon 

való elfoglaltsággal. Referencia szük-

séges. Tel: (03) 9525-9140 vagy 0421 

329-818 

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

IDÔSGONDOZÁSBAN, illetve 

hasonló jellegû munkákban tapasztalt, 

angolul jól beszélô, ausztrál 

állampolgársággal rendelkezô,  

megbízható, leinformálható erdélyi-

magyar asszony szerb férjével és 7 

éves kisfiával bentlakásos munkát 

keres, ha lehet hosszabb távra. 

További információkért, kérem hívják 

Terézt a 0477 548 074 számon.

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 

Húsvéti

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

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

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

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

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

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

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

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

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

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

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

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


