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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
selt hasonló nagyságrendet 2014 szeptemberében. “Magyarország és minden 
magyar ember joggal lehet büszke arra, hogy az elmúlt mintegy 4 évben 
félmilliónál több autót gyártott Kecskeméten a világ egyik legnagyobb és 
leginnovatívabb autóipari vállalata --- fogalmazott a miniszter, aki szerint a 
kormánynak „érdemes volt egy olyan gazdaságpolitikába belevágnia, melynek 
célja, hogy Magyarország a magas hozzáadott értékû tevékenységek európai 
központja legyen.Magyarország a kontinens autógyártásának egyik fellegvára 
és ez a beruházás megerôsíti e pozícióját --- tette hozzá.Emlékeztetett: az ágazat 
2015-ben rekordévet zárt, termelési értéke 7833 milliárd forintot tett ki, mely 
17,6 százalékos növekedés 2014-hez képest. A lendület kitartani látszik: az idei 
év elsô 2 havi adatai további 3 százalékos bôvülést mutatnak - közölte. Az iparág 
európai és globális versenyképességét mutatja, hogy az elôállított termelési 
érték 92,8 százalékát exportálják --- jelezte.Ugyanakkor megjegyezte: a hasonló 
beruházásokért „öldöklô küzdelem zajlik”. A jó adórendszer, a fejlett infra-
struktúra és a biztos energiaellátás ma már az alap, és elengedhetetlen a meg-
felelô létszámú, jól felkészült munkaerô rendelkezésre állása is. Michael Göbel 
méltatta a kecskeméti gyárban dolgozó szakemberek elkötelezettségét, szenve-
délyét és precizitását, valamint a Magyarországgal és a kormánnyal kialakított 
konstruktív együttmûködést.

Szemereyné Pataki Klaudia, a város fideszes polgármestere köszöntôjében 
kijelentette: az új beruházás azt üzeni, hogy a 4000 dolgozója mellett közvetetten 
10 ezer embernek megélhetést biztosító Mercedes is büszke Kecskemétre és 
nem csupán egy nagy foglalkoztatója, hanem partnere és szövetségese, sôt 
barátja a városnak. Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. ügyvezetésének elnöke arról beszélt, hogy a kompakt jármûvek 
új generációjának gyártásában fontos szerepe lesz a kecskeméti gyárnak, ahol 
a munkakörnyezet is kényelmesebbé, emberközpontúbbá válik, növelve a gyár 
rugalmasságát és hatékonyságát.

Magyar mûvek fesztiválja New Yorkban
Május 7. és augusztus 14. között a magyar modernizmust mutatja be New 

Yorkban a Modernity X Hungary mûvészeti fesztivál a Balassi Intézet szer-
vezésében. Ritka Moholy-Nagy-mûveket is láthat a közönség a Guggenheim 
Múzeum nagyszabású, a világhírû alkotónak szentelt életmûtárlatához kapcso-
lódva, de André Kertész és Brassai fotóit is bemutatják, valamint Bartók-
tematikájú és dzsesszkoncertek is lesznek.

A több mint húsz programból álló eseménysorozat sajtótájékoztatóján  Ham-
merstein Judit, a fesztivált koordináló Balassi Intézet fôigazgatója a távirati 
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Május 12-én Pongrác névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Achilles, 
Achillesz, Adon, Adonisz, Ahillész, 
Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, 
Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngyvi-
rág, Ivána, Ivica, Johanna, Kora, Korá-
lia, Korall, Násfa, Nerella, Nerina, 
Pongor, Viktor névnapja van.
Május 13-án Szervác, Imola név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Belián, 

Dulcinea, Fatima, Fatime, Gellért, 
Gerda, Gerhárd, Glenda, Glenna, Gló-
ria, Imelda, Ivána, Karácson, Noel, 
Ofélia, Róbert, Roberta, Robertó, Ro-
bin, Robina, Robinetta, Robinzon név-
napja van.
Május 14-én Bonifác névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aglája, 

Bekény, Bekes, Békés, Bónis, Gemma, 
Gyöngy, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Ju-
liána, Julianna, Julinka, Juliska, Kora, 
Korália, Korall, Násfa, Ompoly, Pasz-
kál, Paszkália névnapja van.
Május 15-én Zsófia, Szonja név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Denissza, 

Deniza, Dionízia, Döníz, Fürtike, Izau-
ra, Izidor, Izor, Izóra, Izsák, János, 
Médea, Rupert, Szaffi, Szofi, Szófia, 
Upor, Zsófi névnapja van.
Május 16-án Mózes, Botond név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Hannibál, 

János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Si-
on, Szimonett, Szimonetta, Ubul, Ugod 
névnapja van.
Május 17-én Paszkál névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Andor, 

Brúnó, Ditmár, Fábió, Fábiusz, Fabó, 
Paszkália, Pasztorella, Rezeda, Szalók, 
Szolón, Vejke névnapja van.
Május 18-án Erik, Alexandra név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Alexa, 

Alicia, Blandina, Bódog, Erika, Erôs, 
Félix, Hanga, Kámea, Kamilla, Klau-
detta, Klaudia, Klaudiána, Szandra, 
Szani, Szantána, Szantina, Szendi, 
Toszka, Xandra névnapja van.
Május 19-én Ivó, Milán névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aldvin, 

Alvián, Alvin, Bernarda, Bernardina, 
Buda, Celeszta, Celesztin, Celesztina, 
Dukász, Emiliána, Ivonn, Káldor, 
Milton, Tuzson, Vulkán névnapja van.
Május 20-án Bernát, Felícia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Balabán, 

Bernárd, Bernarda, Bernardina, Ga-
lamb, Gerle, Hanna, Hannadóra, Han-
naliza, Hannaróza, Johanna, Kolomba, 
Kolombina, Palóma, Tália névnapja 
van.
Május 21-én Konstantin névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anderz, 

Andorás, Andorjás, András, André, 
Denver, Dévald, Mirella, Miretta, Oz-
min, Teobald, Teobalda, Teofil, Teo-
fila, Tibád, Tibald, Tibold névnapja 
van.

A Mercedes számára Kecskemét 
a legjobb választás

A Mercedes-Benz 185 milliárd forintos beruházást jelentett be. Az összegbôl 
2018-ig új karosszériaüzem épül, a magyarországi telephely hatékony és 
innovatív berendezésekkel bôvül.A 99 ezer négyzetméter alapterületû új, 
csúcstechnológiával felszerelt karosszériaüzem felépítésére 80 milliárd forin-
tot fordít a Mercedes-gyárat üzemeltetô Daimler AG. A teljes beruházás kere-
tében a már meglévô üzemekben is fejlesztések történnek, bôvül a kapacitás.A 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. mintegy 4000 embernek biztosít 
munkahelyet, 2015-ben a kecskeméti gyár több mint 180 ezer kompakt autót 
gyártott. A cég 2015 év végéig 320 milliárd forintot fektetett be Kecskeméten.

„A legjobbat, vagy semmit --- szól a Mercedes jelmondata, a cég a legjobb 
mellett tette le voksát, amikor Magyarországot és Kecskemétet választotta” --- 
fogalmazott Szijjártó Péter pénteken a Mercedes-Benz Manufacturing Hun-
gary Kft. új generációs kompakt autók gyártását elôkészítô, 185 milliárd 
forintos beruházásának alapkô-letételi ünnepségén.

Úgy vélte, a beruházás annak bizonyítéka, hogy a kormánynak érdemes volt 
egy olyan gazdaságpolitikába belevágnia, melynek célja, hogy Magyarország a 
magas hozzáadott értékû tevékenységek európai központja legyen.Michael 
Göbel, a Mercedes-Benz Cars kompakt autók termeléséért felelôs nemzetközi 
vezetôje „nagyhatású fejlôdésként” jellemezte a kecskeméti gyár elmúlt 8 évét. 
Az „egyedülálló sikertörténettel” büszkélkedô kecskeméti gyár a jövôben is a 
kompakt Mercedes modellek gyártásának „tartóoszlopa marad”, azzal együtt, 
hogy a Mercedes a németországi Rastatt, Kecskemét és Peking mellett Mexi-
kóban is épít kompakt jármûveket gyártó üzemet --- mondta.Szijjártó Péter 
szerint az alapkô egyben mérföldkô is, a beruházási programmal a Mercedes és 
Magyarország együttmûködése teljesen új dimenzióba lép. A most induló fej-
lesztéssel a német cég magyarországi beruházásainak összértéke meghaladja 
az 500 milliárd forintot --- húzta alá.

Az elsô Magyarországon is gyártott termék a B-osztály volt; míg 2013-ban a 
négyajtós CLA coupé, illetve 2015 januárjában a CLA Shooting Brake gyártását 
is megkezdte a kecskeméti gyár. Ez utóbbi két típust kizárólag Magyarországon 
gyártják az egész világ --- több mint 180 országa --- részére.

Kiemelte azt is, hogy az elmúlt másfél évben ez a legnagyobb bejelentett 
beruházás Magyarországon, a legutóbb az indiai Apolló Tyres projektje képvi-
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iroda tudósítása szerint elmondta: Moholy-Nagy személyiségén és életmûvén 
keresztül lehetôség nyílik a magyar vállalkozó kedv, a nemzetközi mûvészeti 
áramlatokat nem csupán befogadó, de aktívan alakító, inspiráló magyar mo-
dernizmus és avantgárd jobb megismertetésére is. Íjgyártó István kulturális 
és tudománydiplomáciáért felelôs államtitkár rámutatott: a rendezvény ötlete 
akkor merült fel, amikor tavaly megkereste a New York-i magyar képviseletet 
a Guggenheim Múzeum, hogy Moholy-Nagy László mûvészetérôl háromszáz 
tárgyat felvonultató kiállítást tervez. Ez a Future Perfect címû tárlat május 27-
tôl látogatható, a Modernity X Hungary fesztivál ehhez kapcsolódva, de a 
Guggenheim Múzeumtól független szervezésben valósítja meg programjait. 
Hammerstein Judit ismertetése szerint kísérleti filmek vetítése, valamint az 
egyetlen számot megélt, Moholy-Nagy László nevéhez köthetô Telehor folyó-
irat facsimile kiadásának bemutatója mellett két nagyszabású fotómûvészeti 
kiállítást rendeznek a New York-i galéria negyedként is ismert Chelsea 
városrészben található Alma Galleryben. Az elsô, az Absztrakció és kísérletezés 
a magyar fotómûvészetben címû kiállítás május 10-én nyílik, valódi mûvé-
szettörténeti ritkasággal: Moholy-Nagy 1941-ben készült, Light Machine címû 
színes filmjét is levetítik majd. A Visszhangok: Város, társadalom, konfliktus és 
önábrázolás a magyar fotómûvészetben címû tárlat pedig június 23-án nyitja 
kapuit. A szervezésben szerepet vállaló Art Market Budapest vezetôje, Ledényi
Attila elmondta: az Alma Gallery két tárlatára a 20. századi magyar mesterek 
– például Moholy-Nagy László, André Kertész, Martin Munkácsi, Robert 
Capa és Brassai –-- több mint százhetven mûalkotását viszik el. Hangsúlyozta, 
hogy a kortárs komolyzene mellett a fotográfia jelentheti a legnagyobb kitörési 
pontot a magyar mûvészet számára.

A fesztivál zenei programjait Gôz László, a Budapest Music Center igaz-
gatója mutatta be: a Balázs Elemér Group Tim Ries világhírû dzsessz-szaxo-
fonossal közös június 28-i koncertjét, ahol az együttes Bartók-programját 
fogják játszani a DROM világzenei klubban. Egy héttel korábban, június 19-én 
Párniczky András vezetésével a Nigun együttes Bartók Electrified címû 
produkcióját élvezheti a New York-i közönség. Június 21-én kerül sor a Moholy-
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HÍREK
Nagy László: Optical Sound címû koncertre, ahol az 1960-as és 1970-es évekbeli 
magyar elektronikus zene képviselôinek munkáit mutatják be. Ifjabb Kurtág 
György vezetésével mások mellett Eötvös Péter és Ligeti György mûvei 
csendülnek fel a Guggenheim Múzeum központi terében. Ligeti György fia, 
Lukas Ligeti pedig a brooklyni National Sawdustban augusztus 14-én zenél, ez 
alkalomra egy Moholy-Nagy László elôtt tisztelgô darabot írt.

Átadták a Mindszenty-
emlékérmeket

Ruppert József piarista szerzetes és Gasztonyi László gyôri vállalkozó 
kapta idén a Mindszenty-emlékérmet, amelyet a bíboros-hercegprímás szülôfa-
lujában, a Vas megyei Csehimindszenten adtak át.

Az emlékérmeket Lezsák Sándor (Fidesz), az Országgyûlés alelnöke, a 
Mindszenty Társaság elnöke adta át a díjazottaknak a község római katolikus 
templomában. Kiemelte: az emlékéremmel azokat tünteti ki a társaság, akiknek 
Mindszenty szellemiségét sikerül a saját területükön tetteikkel megújítani.

Az Országgyûlés alelnöke köszöntôjében elismerôen szólt azokról a változá-
sokról, amelyek az utóbbi esztendôkben Mindszenty József szülôfalujában vég-
bementek: felújították a bíboros szülôházát, amely ma emlékházként mûködik, 
de megújult a templom is, ahol keresztelték és ahol frissen felszentelt áldo-
zópapként újmiséjét tartotta.

Lezsák Sándor hangsúlyozta: Mindszenty József szellemisége ma is iránytû 
lehet mindenkinek, mivel példája mutatja, hogy „hitünkhöz híven feladatunk 
van, meg kell erôsítenünk az egyházat és a keresztény Magyarországot”.

Pénzügyi intézmények is 
nyújthatnak postai szolgáltatásokat

Kezdôdhet a postai hálózatoptimalizációs program: az Országgyûlés elfogad-
ta a postatörvény módosítását, ami lehetôvé teszi, hogy pénzügyi intézmények 
is nyújthassanak ezentúl postai szolgáltatást a kistelepüléseken --- közölte a 
posta.

Országosan több száz olyan kisposta mûködik --- jellemzôen kétezres lélek-
számúnál kisebb településeken ---, amelyek naponta több órányi kihasználatlan 
kapacitással üzemelnek, a feladott levelek száma nem éri el a napi öt darabot és 
hetente egy csomagot adnak csak fel átlagosan. Ezek a posták jórészt nagyon 
rossz mûszaki állapotúak, felújítási költségük összesen 4-5 milliárd forintot 
emésztene fel.

A Magyar Posta jelenleg is háromszáz ponton vállalkozásba kiszervezve 
üzemelteti a postát. A jogszabályi felhatalmazás alapján a pénzintézetekkel és 
egyéb kereskedelmi egységekkel közösen ennek a projektnek a magasabb 
színvonalú, hatékonyabb kiterjesztése valósulhat meg.

Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért 
és postaügyekért felelôs államtitkára a közleményben kifejtette: az ésszerû és 
takarékos mûködés az állami társaságokkal kapcsolatban is világos és érthetô 
elvárás. A bürokráciacsökkentés irányába tett újabb lépésként most lehetôvé 
vált, hogy a postai szolgáltatások a helyi hitelintézetekben is elérhetôk legyenek. 
„Olyan rendszert szeretnénk mûködtetni, ahol a postai és pénzügyi szolgálta-
tások száma és minôsége nem csökken, sôt sok milliárd forinttal alacsonyabb 
mûködtetési költségek mellett még bôvülni és javulni is tud.” A helyi hitelin-
tézetek bevonásával a postai szolgáltatásokba az ügyfelek egy idôben a megszo-
kottnál több szolgáltatást vehetnek majd igénybe --- tette hozzá.
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Francia kapcsolat
Pár napja, amikor a brit Súlyos Csa-

lások Elleni Hivatal vádat emelt bûn-
szervezetben elkövetett vesztegetés 
miatt az üzletfelek korrumpálásában 
is jeleskedô Alstom jármûgyártóval 
szemben, a szigetországi nyomozók 
mintegy mellékesen elárulták (amit 
mi is sejtettünk), hogy a zsivány fran-
cia brigád nálunk is „sikeresen” dol-
gozott; táskás emberei a mi BKV-knál 
is jártak anno. (Valami kétmilliárdnyi 
ösztönzô forintot emlegetnek a rendô-
rök.)

Még föl sem dolgoztuk a hírt, amikor 
a Magyar Idôk hivatalos forrásból 
megtudta, a francia jármûgyártók an-
nak idején két részletben közel 600 
ezer eurót (mintegy 180 millió forint) 
utaltak a Medgyessy Péter érdekelt-
ségébe tartozó AssistConsult Kft.-nek 
is –-- az meg továbbküldte az exkor-
mányfô családi cégének, az M.P. Eu-
rópa Tanácsadó Kft.-nek. Ebbôl ké-
sôbb 106 millió Medgyessyné Csaplár 
Katalin magánbankszámláján kötött 
ki (az egyik, 60 milliós tétel gáláns 
„születésnapi ajándék” címen). Állító-
lag munkadíjról van szó. Medgyessy 
Péter –-- aki mellesleg a francia Becsü-
letrend birtokosa --– tanácsadóként 
segítette a francia céget. (Régi ta-
nácsadó az expolitikus, 1991-ben 9 
millió forintért adott jó tanácsokat a 
Paksi Atomerômûnek –-- bár nyomuk 
sem maradt; állítólag szóban adta.) 
Medgyessy nem is tagadja, hogy dol-
gozott az Alstomnak. Nincs abban 
semmi kivetnivaló. A munka nemesít. 
Meg aztán több lábon kell állni. A 
bulvárlapok kérdésére azt is elmondta, 
a Magyar Idôk cikke csúsztatás. Ré-
szérôl lezárta az ügyet.

Bátor, karakán végszó. Nekem a 
2004-es Medgyessy-beszólás is tet-
szett, az meg így hangzott: „Az SZDSZ 
tele van korrupciós ügyekkel.”

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Nyelvakasztók
Nem kell túlmveltnek lenni ahhoz, 

hogy jól használjuk anyanyelvünket.
Az úgynevezett egyszer emberek 

többsége színesen és szépen formálja 
meg mondatait. A nyelvhasználatban 
is egyre nagyobb teret nyer azonban a 
lustaságból, butaságból, de leginkább 
a nagyképségbôl adódó nyelvi hely-
telenkedés. Szó sincs most arról, hogy 
rám tört volna a nyelvvéd düh, egy-
szeren felbszít egy-egy közszereplô 
taplósága. A suksükölésnek talán vé-
ge, itt a szûkszükölés. Azt mondja egy 
államtitkár, hogy a Parlamentbôl ha-
zatérvén, ha kabátját a fogasra akassza 
(sic), azonnal magánemberré válik. 
Nem. Közember. Rangos közéleti figu-
ra, aki a nyelvhelyességi ismereteit 
akasztotta --- akasztja, ki tudja, mikor, 
és ki tudja, hova. Akárcsak az az el-
lenzéki nagyarcú, aki olyan erôsen 
artikulál, akárha jeltolmács volna, ám 
osztja helyett osszát mond.

És mi szégyelljük magunkat helyet-
tük.

Dippold Pál
(Magyar Hírlap)

DOYZIES
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Felavatták az Isonzó Expressz új kocsiját

Felavatták az Isonzó Expressz új, Do-
berdó nevû kocsiját hétfôn a budapesti 
Vasúttörténeti Parkban, az így bôvült 
különvonat júliusban ötnapos köruta-
zásra indul az elsô világháború cente-
náriuma alkalmából az isonzói, dober-
dói emlékhelyekre.

A kocsit felavató Lezsák Sándor, az 
Országgyûlés alelnöke arról beszélt, 
„a magyar vasút reneszánsza kell, 
hogy legyen az elkövetkezô jó néhány 
esztendô”, és ebben fontos szerep jut 
az olyan egyedi, az emberek nemzeti 
önismeretét és a népek barátságát is 
erôsítô, történelmi idôket felidézô vo-
natoknak, mint amilyen az Isonzó Ex-
pressz. Felidézte, hogy éppen száz év-
vel ezelôtt volt az ötödik isonzói csata, 
amelyben 6300 olasz és 4100 magyar 
katona halt hôsi halált.

„Minden nemzedéknek vissza kell 
hódítania a múltat” ---- közölte, hozzá-
téve: az expressz utasai is ezt fogják 
tenni azzal, hogy dédapáik, ükapáik 
emlékét idézik fel az utazás során.
Maria Assunta Accili, az Olasz 

Köztársaság budapesti nagykövete azt 
mondta, „a háború ôrültségének me-
mentója” a vonat, amely arra is emlé-

keztet, hogy az elsô világháború óta 
milyen nagy utat tettek meg a szom-
szédos népek: osztrákok, szlovénok, 
magyarok és olaszok mind egy oldalon 
állva európai közösséget alkotnak. Az 
olaszországi temetôkben fekvô mint-
egy kétszázezer magyar katona áldo-
zata elôtt „úgy tiszteleghetünk a legin-
kább, ha nem engedjük gyermek 
einknek, hogy megismételjék nagya-
páink hibáit” --- jelentette ki.
Ksenija Skrilec, a Szlovén Köztár-

saság budapesti nagykövete közölte: 
azért fontos az ilyen és ehhez hasonló 
közös megemlékezés, mert „ez a leg-
jobb, leghatásosabb módja annak, 
hogy gyermekeinket békés együtté-
lésre neveljük”.
Téglás Gyula, a Honvédelmi Minisz-

térium Társadalmi Kapcsolatok Hiva-
tala centenáriumi programirodájának 
vezetôje kiemelte, hogy Doberdó és 
Isonzó fogalma nem egyenlô pusztán 
egy földrajzi hellyel vagy csatatérrel, 
hanem „a különbözô korokban folya-
matosan megnyilvánuló magyar hôsi 
áldozatvállalás jelképe is”. Ezért fon-
tos, hogy közösen emlékezzünk erre az 
áldozatra --- tette hozzá.

Schvéd Norbert, a MÁV Nosztalgia 
Kft. ügyvezetôje felidézte, hogy a vi-
lágháborús centenárium alkalmából 
tavaly nyáron közlekedett elôször az 
Isonzó Expressz. A Doberdó kocsival 
bôvült vonat az idén július 17. és 21. 
között új útvonalon, a Semmering-há-
gón keresztül ---- a világ elsô magas-
hegyi vasútvonalán --- halad, immár 
ötnapos körutazás során járva be a 
világháború egykori olasz frontjának 
hadmûveleti területeit.

Az emlékúton új elem a cerjei kilátó 
felkeresése, ahonnan páratlan kilátás 
nyílik az egykori csatatérre. A visintini 
magyar kápolna meglátogatása után, a 
Doberdó fennsíkján a Monte San Mic-
hele és San Martino del Carso magyar 
vonatkozású háborús emlékhelyeit is 
megtekintik a résztvevôk. Ezen kívül 
Redipuglia olasz és Fogliano osztrák-
magyar temetôi is szerepelnek az uta-
zás programjában. A résztvevôk fel-
keresik továbbá a Kolovrat-gerincen 
kialakított szabadtéri emlékhelyet, 
Kobaridban (Caporetto) a háborús 
múzeumot és osszáriumot, valamint 
Tolmin (Tolmein) Loce osztrák-ma-
gyar katonatemetôjét.

Két élménykocsi is tartozik a vonat-
hoz: az Orfeum kocsiban a Sebô 
együttes autentikus katona- és népda-
lokat énekel majd a résztvevôkkel, a 
másikban pedig történészek tartanak 
elôadásokat ---- közölte az ügyvezetô. 
Hozzátette: az Isonzó Expressz arra 
vállalkozik, hogy a családi érintettség 
okán és a történelem iránt fogékony 
érdeklôdôkkel közösen kegyelettel és 
szeretettel emlékezzenek azokra, akik 
az elsô világháború éveiben a hazáju-
kért az életüket áldozták.

A különvonatot tavaly a MÁV Nosz-
talgia Kft., a Honvédelmi Minisztérium 
Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, az 
Indóház Közlekedési Lapkiadó, a Bu-
dakeszi Kultúra Alapítvány, valamint 
a Nagy Háború Kutatásáért Közhasz-
nú Alapítvány összefogása hozta létre.

Az elsô világháború olasz frontjának 
jellegzetes helyszíneit --- az Isonzó 
folyót és a Doberdó-fennsíkot --- érintô 
vasúti emlékút célja, hogy a résztve-
vôk a centenárium alkalmából emlé-
kezzenek és egyúttal az egész társa-
dalmat emlékeztessék azokra a 
katonákra, akik az Olaszország 1915-
ös hadba lépésével megnyíló Isonzó-
front véres harcaiban hôsiesen helyt-
álltak.

Az elsô világháborúban 1915 nyarától 
1917 ôszéig 11 támadást indítottak az 
olasz csapatok az Isonzónál. Az ottani, 
csaknem két és fél éven át vívott har-
cok hevessége és veszteségei veteked-
tek a nyugati hadszíntér legvéresebb 
helyszínein vívott összecsapásokéval. 
A csaták során több mint másfél millió 
katona esett el itt. Az osztrák-magyar 
haderô kereteiben Magyarország min-
den területérôl vezényeltek katonákat 
az Isonzóhoz.

Tisza István rendkívüli életútja min-
dig kötelezô viszonyítási pont marad a 
Magyarországon közéleti szerepet 
vállalók számára --- mondta Kövér 
László, az Országgyûlés elnöke szom-
baton Nagykovácsiban, az egykori mi-
niszterelnök születésének 155. évfor-
dulója alkalmából tartott ünnepségen.

A Nagykovácsi „gr. Tisza István” 
Nemzeti Kör által szervezett megem-
lékezésen az Országgyûlés elnöke úgy 
fogalmazott: Tisza István alakját szel-
lemi és erkölcsi nagysága hibáival, 
tévedéseivel és kudarcaival együtt, 
végsô soron tragikus bukásában is 
megkerülhetetlenné teszi minden utá-
na következô nemzedék számára.

Kövér László felidézte: a huszadik 
század elején sok magyar és európai 
számára vált nyilvánvaló, hogy egy új 
rend készülôdik. Ennek a hatalmas eu-
rópai várakozásnak és változásnak 
egyik kulcsembere és aktív alakítója 
egy magyar ember, gróf Tisza István 
miniszterelnök volt --- mondta.

Emlékeztetett rá: az 1914. június 28-i 
szarajevói merénylet után az egyön-
tetû háborúpárti bécsi és berlini állás-
ponttal szemben több hétig egyedül a 
magyar miniszterelnök fogalmazta 

„Tisza István életútja kötelezô 
viszonyítási pont”

meg kételyeit, július második felére 
azonban elfogadta a háborús megoldás 
elkerülhetetlenségét, és ettôl kezdve 
1918 végéig ki is tartott álláspontja 
mellett. A házelnök Tiszát idézte: 
„már nyakunkon volt a kötél, 
amellyel ha most el nem vágjuk, 
alkalmasabb idôben fojtottak volna 
meg bennünket”.

Tisza István 1918. október 31-én tör-
tént meggyilkolása egyben a történel-
mi magyar vereség tragikus jelképe is 
--- hívta fel a figyelmet Kövér László --
-, hozzátéve: a politikus úgy halt meg, 
ahogy élt, elszántan, hajlíthatatlanul 
és magányosan. „Személyében a tradi-
cionális Magyarország az utolsó baj-
nokát veszítette el” --- tette hozzá.

Kövér László méltatása szerint Tisza 
István munkássága az európai színvo-
nalú magyar szabadelvûség egyik 
utolsó mértékadó összefoglalásának 
tekinthetô. Politikai filozófiája a klasz-
szikus szabadelvûség és a romantikus 
nemzeti patriotizmus 20. századi 
egyeztetésére és védelmére kiépített 
monumentális ideológiai kísérlet. Az 
Országgyûlés elnöke arra is emlékez-
tetett, hogy Tisza István hitvallásának 
középpontjában a népképviselet leg-
fontosabb intézménye, a parlament 
állott.

Kövér László rámutatott: Tisza Ist-
ván az elsôk között ismerte fel, hogy 
Európa következô évszázadának 
kulcskérdése a szabadság és a szaba-
dosság viszonyrendszerének alakulása 
lesz.

A megemlékezést a Nagykovácsi „gr. 
Tisza István” Nemzeti Kör szervezte, 
amely az idén ünnepli fennállásának 
15. évfordulóját. Janits Béla, a társa-
ság elnöke az ünnepi esemény alkal-
mából kiemelte, hogy a szervezetük 
pártok feletti, és felidézte a 2001-ben 
megfogalmazott törekvésüket, hogy 
létrejön a nemzeti minimum, és „a 
közös nemzeti érdek égisze alatt” 
valamennyi alapvetô kérdésben 
egységes lesz a nemzet.

Elôttem fekszik a Magyar Nemzet 1946. április 14-i száma. A vasárnapi 
újság ára 50 000 pengô, megsárgult rongypapírján nehezen olvashatók az 
apró, szürke betûk. Különös ok miatt fektettem el régi papírok közé, érdekes 
véletlen, hogy éppen most, hetvenesztendôsen került újra elô.
A címlapon négyhasábos tudósításegyveleg olvasható Az európai rend 

teljes helyreállításáról tárgyal a külügyminiszterek konferenciája címmel, 
alatta „A Pravda éles állásfoglalása a görög fasiszták terrorjával szemben”. 
Szemlézzük a nemzetközi helyzetet szöveghûen.
Londonból jelenti az MTI: „Nyilvánvaló, hogy a négy külügyminiszter 

(Bevin brit, Bidault francia, Byrnes amerikai és Molotov szovjet; L. E.) arról 
tanácskozik április 25-én, miként lehet az európai rendet teljes egészében 
helyreállítani. Annyi bizonyos, hogy Európa minden népe politikai, gazda-
sági és szociális biztonságra vágyik. Az ankarai rádió értesülése szerint a 
békeszerzôdések elôkészítésén kívül szó lesz a tengerszorosokról is.”
Washington jelenti: „Truman elnök pénteken bejelentette, hogy a május 

15-re tervezett, de elhalasztott csendes-óceáni atombomba-kísérleteket 
megtartják.”
Moszkva jelenti: „A szovjet lapok részletesen beszámolnak Molotov kü-

lügyminiszter villásreggelijérôl, amelyet magyar államférfiaknak adott. A 
reggelin részt vett Mikojan, a Szovjetunió minisztertanácsának helyettes 
elnöke, valamint Vorosilov marsall a nejével és mások. (Nagy Ferenc 
kormányfô, Gyöngyösi János külügyminiszter, Gerô Ernô és Szakasits 
Árpád früstökölt Molotovval; L. E.) A Pravda a görögországi válasz-
tásokkal foglalkozva megállapítja, hogy azok a rendôrségre és a brit csa-
patokra támaszkodó fasiszta-monarchista elemek vad terrorja alatt folytak 
le, a csalás és hamisítás minden eszközét felhasználták. Ez kétségtelen tény, 
ha a Pravda –- amelynek a neve „igazságot” jelent –- megállapította.
Berlin jelenti: „A háborús fôbûnösök nürnbergi perében Amen amerikai 

ügyész két tanúvallomást ismertetett. Ezekbôl kiderült, hogy Kaltenbrunner 
háromszor vagy négyszer felkereste a mauthauseni haláltábor halottham-
vasztóját, és nevetve ment keresztül a gázkamrákon. Az is napvilágra ke-
rült, hogy Horthy volt kormányzó fia szintén ôrizetben volt Mauthausenben 
»Rouse« fedônév alatt.” 
Jeruzsálem jelenti: „A palesztinai zsidóság tizenöt vezetôje éhségsztrájkot 

kezdett. Az éhségsztrájk Palesztina hatszázezer zsidó lakosának együttér-
zését akarja kifejezésre juttatni a Speziában veszteglô 1200 kivándorlóval. 
A sztrájkolók kijelentették, hogy ha kell, mindhalálig éheznek.” 
London jelenti: „A brit kormány megengedi, hogy május 6-tól kezdve 

bármely külföldi nô –-- németeket kivéve --– háztartási alkalmazottként 
munkát vállalhasson magánháztartásokban, angliai kórházakban és nyaraló-
helyeken is.” 
Bukarest jelenti: „A román lapok részletes jelentéseket közölnek a Maniu-

párti és volt vasgárdista elemek által szított medgyesi zendülésrôl. Fasiszta 
elemek megtámadták a munkás-szindikátust. Az épületbe behatolva ilyene-
ket kiáltoztak: »Le a szindikátussal!«, »Dobják ki a magyarokat!«, »Halál a 
zsidókra!«. A Scinteia (címû újság) a legélesebben elítéli az eseményeket, a 
Romania Libera követeli a letartóztatottak példás megbüntetését. A zendü-
lés ügyében már pénteken ítéletet hirdettek. Tizenegy vádlottat háromévi, 
tizenkét vádlottat egyévi börtönre ítéltek.” 
Róma jelenti: „A milánói rendôrség lefoglalta Mussolini 14 millió líra 

értékû briliánskövét, amelyet néhányan jogtalanul tartottak birtokukban. A 
kô, tisztaságának fokát tekintve, a harmadik Európában.”
Mindezek alatt a címoldalon „Magyar illetékes hely nyilatkozik a Cseh-

szlovák Távirati Iroda közlésével kapcsolatban. Benes csehszlovák köztár-
sasági elnök nyilatkozatában közölte, hogy a most visszatelepülô magyaror-
szági szlovákok visszatérésével megszûnik Csehszlovákia és Magyarország 
között minden kisebbségi kérdés. Magyar részrôl ezzel a kijelentéssel kap-
csolatban arra emlékeztetnek, hogy a lakosságcsere-egyezmény aláírásával 
egyidejûleg folyó tárgyalások jegyzôkönyve szerint a lakosságcsere kér-
dése továbbra is megoldásra vár.” Arról van szó, hogy a február 27-én a két 
állam között megkötött lakosságcsere-egyezményhez kapcsolódóan Benes 
elnök dekrétumával egyetemlegesen megfosztották csehszlovák állampol-
gárságától a felvidéki magyarságot.
Ugyancsak a Nemzet elsô oldalán Parragi György fômunkatárs végtelenül 

hosszú és unalmas vezércikke olvasható Meghalt a liberalizmus? címmel. 
Szót sem érdemel. De ha már a szabad elvek méltóságát érintô tárgyról esik 
szó, hadd idézzek az újság második oldalán található cikkbôl. „Idestova egy 
éve már, hogy elôször a sajtó, majd a hatóságok is a legerôteljesebben 
felszólították a közönséget a fasiszta szellemi termékek beszolgáltatására. 
Mégis vannak egyesek, akik még mindig ôrzik könyvtárszekrényük fenekén 
a magyar szellemi élet legsötétebb esztendôinek gyászos bûnjeleit... Elsôsor-
ban nem azért kell kidobnunk otthonainkból a fasiszta »irodalmat«, mert 
akinél április 20-a után még találnának, azt internálják, hanem mert feles-
legesen foglalják el a jó és hasznos könyvek helyét.” Kétségkívül íródtak, 
terjedtek emberellenes, gyûlöletet szító politikai förmedvények a háború 
végéig, 1944 karácsonyán a debreceni ideiglenes nemzetgyûlés elsô hiva-
talos kiadványai között volt a fasiszta irodalmi és sajtótermékek elsô jegy-
zéke. Azonban a késôbb egyre vastagodó „indexes” listákra már Szabó Lô-
rinc, Szabó Dezsô, Zilahy Lajos, Jékely Zoltán, Ignácz Rózsa és sok 
más név, könyv is felkerült. Ennyi minden belefért egy újságoldalba.

Ludwig Emil 
(Magyar Hírlap)

Ahogy elkezdôdött…
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A visegrádi négyek (V4) csoportja a 
társadalmilag leginkább támogatott 
nemzetközi szervezet Szlovákiában, az 
európai uniós integráció támogatott-
sága viszont jelentôsen visszaesett az 
elmúlt öt évben --- derül ki a Focus 
szlovák közvélemény-kutató felméré-
sébôl.

Az idén februárban elvégzett felmé-
rés a Szlovák Atlanti Bizottság (SAC) 
és a Közép-európai Politikai Intézet 
(CEPI) megrendelésére készült, ered-
ményeit ismertette a TASR közszol-
gálati hírügynökség. Magyarország, 
Szlovákia, Csehország és Lengyelor-
szág négyoldalú együttmûködését a 
szlovákiai lakosság 63 százaléka tá-
mogatja. A felmérésben részt vevôk 
válaszai szerint a legnagyobb társa-
dalmi támogatottsággal rendelkezô 
nemzetközi szervezetek sorában a V4-
eket az Európai Unió követi, amelyet a 
lakosság 52 százaléka támogat.Az EU-
s integráció támogatóinak aránya vi-
szont az elmúlt néhány évben jelen-
tôsen csökkent: a 2010-ben mért 68 
százalékhoz képest mintegy negyedé-
vel esett vissza.A felmérésben szerep-
lô szervezetek közül az ENSZ támo-
gatottsága 51,1 százalékos volt, a 
legkevesebben pedig a NATO-t támo-
gatják, a megkérdezettek 30,2 száza-
léka.A kérdezôbiztosok azt a kérdést is 
feltették, hogy Szlovákiának inkább a 
Nyugat, vagy a Kelet részének kel-
lene-e lennie. A résztvevôk 23,1 szá-
zaléka a Nyugathoz tartozást részesí-
tette elônyben, míg 12,3 százalékuk a 
Kelet-hez tartozást preferálta. A 
megkér-dezettek legnagyobb hányada, 
51,8 százaléka azonban úgy vélekedett: 
Szlovákiának a Nyugat és a Kelet 
között félúton kellene maradnia.

* * *
Részben akotmányellenesnek nyilvá-

nította a német terrorellenes törvényt 
a Karlsruhe-ban székelô alkotmány-
bíróság --- írja a Die Welt. A grémium 
szerint a törvény túl nagy jogkörrel 
ruházná fel a szövetségi bûnügyi hi-
vatalt (BKA).

A német alkotmánybíróság az elôké-
szülôben lévô terrorellenes törvényé-
ben az állampolgárok megfigyelését 
találta aggállyosnak. Ha a törvény a 
mostani formájában lépne hatályba, a 
szövetségi rendôrség tulajdonképpen 

beférkôzhetne az emberek magánél-
etébe, ami az állampolgárok „magán-
szférához való alkotmányos jogát” 
sérti meg.

A grémium a BKA saját fejlesztésû 
szoftverének (Bundestrojaner) beve-
tését is kifogásolta, ami egész egy-
szerûen lefölözné a kiszemelt szá-
mítógépek adatbázisát.

Az alkotmánybíróság visszaküldte a 
jogszabályt a német parlamentnek, 
hogy azt tárgyalja újra, és a kért 
módosításokkal nyújtsa be még egy-
szer. A törvény véglegesítésére 2018. 
június végéig kaptak haladékot a tör-
vényalkotók.

A német szövetségi rendôrség az 
amerikai FBI megfelelôje. A BKA jog-
körét már 2009-ben egy törvénymó-
dosítással kibôvítették. A szövetségi 
hivatalnak jogában áll terrorizmus 
megelôzése címén telefonvonalakat 
lehallgatni, lakásokat bepoloskázni, 
azokban kamerákat elrejteni, vagy 
távolról számítógépekbe belenyúlni.

A legújabb módosítás még tovább 
tágítaná a hatóság ezen jogkörét. Az 
alkotmánybíróság azonban épp az 
arányosságot kifogásolta.

A brüsszeli merényletsorozat után a 
magyar kormány is leporolta a már 
korábban felvetett terrorellenes ja-
vaslatcsomagját. A kormányzati ak-
cióterv részét képezné egy Terrorelhá-
rítási Információs és Bûnügyi Elemzô 
Központ létrehozása, ahol a szolgálatok 
információit fésülnék össze, elemez-
nék és rendszereznék.

A szervezet létrehozása mellett a 
belügyi tárca terrorellenes javaslat-
csomagja a mostaninál hatékonyabb 
és szélesebb körû információgyûjtési, 
lehallgatási protokollokat javasol.

* * *
Nagyszabású házkutatást tartottak 

Berlin legnagyobb nyilvánosházában. 
A német fôváros ügyészségének tájé-
koztatása szerint a razzia során bizo-
nyítékot szereztek egy sor bûncselek-
ményrôl, a többi között 17,5 millió euró 
értékû adó- és társadalombiztosítási 
csalást állapítottak meg.

A Berlin nyugati részén egy autópá-
lya mellett mûködô Artemis nevû 
bordélyt csütörtökre virradó éjjel 900 
rendôr és pénzügyôr szállta meg, mi-
után egy prostituált a rendôrséghez 

fordult és „kitálalt”.
A hatóságok szerint a nyilvánosház-

ban dolgozók egy részét a Hells Angels 
nevû motoros banda futtatta.

A szervezett bûnözéssel kapcsolatban 
ismert banda az üzemeltetôkkel ösz-
szejátszva kizsákmányolta ôket és 
erôszakot alkalmazott velük szemben.

A helyszínen 96 prostituáltak hall-
gattak ki és ôrizetbe vettek hat em-
bert, a nyilvánosház két vezetôjét és 
négy úgynevezett madámot, az intéz-
mény napi mûködtetésével foglalkozó 
személyt. Több mint 6 millió euró ér-
tékben foglaltak le készpénzt, érték-
tár-gyakat, autókat.

Németországban 2002 óta --- a szo-
ciáldemokraták (SPD) és a Zöldek 
kormánya idején elfogadott törvény 
révén --- a prostitúció nem számít 
közerkölcsbe ütközô tevékenységnek, 
ami nagyban erôsítette a jogbiztonsá-
got a szakmában. A közerkölcsbe üt-
közô tevékenységre vonatkozó szerzô-
dések ugyanis semmisek, így a 
prostituáltak addig bizonytalan jogi 
környezetben, bármikor semmisnek 
minôsíthetô szerzôdésekkel dolgoztak.

A nyilvánosházak üzemeltetése is 
törvényes, és a szabályosan foglal-
koztatott prostituáltak bekerülnek a 
társadalombiztosítási rendszerbe, így 
jogosultak például orvosi ellátásra, 
munkanélküli segélyre, és nyugdíjjo-
gosultságot is szereznek, mint bármely 
más munkavállaló.

A törvény azonban nem szüntette 
meg teljesen a prostituáltak kiszol-
gáltatottságát és a bûnözôk, illetve a 
szervezett bûnözés jelenlétét a szak-
mában.

A jelenlegi, nagykoalíciós kormány --
- a jobbközép CDU/CSU pártszövetség 
és az SPD kormánya --- március végén 
elfogadta és a törvényhozás elé ter-
jesztette a legliberálisabb európai 
szabályozásként számon tartott 2002-
es törvényt módosító javaslatát. Ez 
egyebek mellett a munkavállalók 
egészségét szolgálja, így szerepel ben-
ne, hogy szexmunkát csak óvszerrel 
lehet végezni, és szintén a munkavál-
lalók védelmében erôsíti a szakma 
hatósági felügyeletét.

A javaslat szerint a tartományi kor-
mányoknak ki kell jelölniük egy ha-
tóságot a felügyelet ellátására, a pros-
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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

Vesszenek 
az adócsalók!

Az évi állami költségvetés összeállí-
tásáért felelôs pénzügyminisztereknek 
mind a fejlett mind a fejlôdô orszá-
gokban nagyon nehéz a dolguk, mert 
igen sok adót nem fizetnek azok akik-
nek nem elég a nagy vagyonuk és jö-
vedelmük. Hogy a gazdagok mire köl-
tik a pénzüket arra rávilágíthat, ha egy 
luxus hajók jegyzékét böngésszük, --- 
ott találhatunk olyan árakat amik meg-
haladják az 500 millió amerikai dollárt 
s ahol csak a személyzet évi fizetése 10 
milló dollárra rúg.

Egy ország pénzügyminisztere saj-
nos tud védekezni azzal, hogy az adó-
csalások, az adóparadicsomok és az 
offshorosok üzleti modelljeit csak kö-
zös, nemzetközi összefogás képes 
visszaszorítani, ---- ez pedig jelenleg 
nem mûködik.

Az Oxfam nemrég kiadott „Gazdaság 
az 1% számára” címû dolgozatában 
rámutatott arra, hogy a világ lakos-
ságának 1%-ának sikerült annyi va-

gyont összegyûjteni mint a többi 99 
%-nak. Amig 2010-ben 388 embernek 
volt annyi vagyona mint a világ sze-
gényebb 3.6 milliárdjának, 2015-ben 
már csak 62 egyénnek sikerült ezt az 
arányt létre hozni. A világot nézve a 
gazdasági egyenlôtlenség növekvô 
tendenciát mutat és e miatt is sürgôs, 
hatékony, nemzeteket átfogó intézke-
désekre, és törvényekre van szükség.

Az Oxfam dolgozat megdöbbentô 
számadatai között szerepel az, hogy a 
világ leggazdagabb embereinek va-
gyona 2010 és 2015 között 44%-kal 
(540 milliárd US dollár) lett nagyobb 
és ezzel elérte az 1760 milliárdot. 
Gyors számítással kimutatható, hogy 
az átlag „62-es” dúsgazdag pénzzsák-
jában 28 milliárd dollár lapúl, --- ott 
van mibôl aprítani a tejben. Ugyan-
akkor a világ szegényebb 50%-a még 
szegényebb lett, mert ugyanabban az 
öt évben 1000 milliárddal (41%) csök-
kent a gazdagságuk.

Az elmúlt 15 év alatt a világ legsze-
gényebb fele a gazdasági növekedés-
nek csak 1%-t tehette magáénak, 

ugyanakkor a növekedés fele a leg-
gazdagabb 1% zsebébe jutott.

A 44 oldalas Oxfam dolgozat rövid 
összefoglalója, a statisztikai száma-
datok elemzése és a különbözô orszá-
gok összehasonlítása itt nem lehet-
séges, de figyelemre méltók az Oxfam 
javaslatai.

Az elsô feladat: Oxfam felszólítja a 
világ vezetôit, hogy globális egyez-
ményekkel tegyenek pontot az adópa-
radicsomok korszakára. Az adómentes 
államokba eljuttatott milliók --- adó-
mentesen és titokban ---megaka-
dályozzák a szükséges infrastruktúrák 
és egyéb fontos befektetések létre-
jöttét, és növelik a gazdagok és sze-
gények közötti szakadék mélységét.

Szükség van a multi nagyvállalatok 
átláthatóságára, ami szerint ezek a 
cégek a nagynyilvánosság elôtt hozzá-
férhetôvé tennék hol, mit gyártanak, 
mennyi haszonnal dolgoznak és min-
den országban ahol mûködnek mennyi 
adót fizetnek.

Kroyherr Frigyes
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tituáltaknak pedig regisztrálniuk kell 
magukat ennél az intézménynél, majd 
meghatározott idôközönként --- 18 és 
21 éves kor között évente, 21 éves kor 
felett kétévente --- meg kell újítaniuk a 
regisztrációt és rendszeresen részt 
kell venniük egészségügyi tanácsadá-
son.

Becslések szerint Németországban 
nagyjából 400 ezer prostituált dolgo-
zik, naponta átlagosan 1,2 millió ügy-
felet szolgálnak ki. A bevétel éves 
szinten mintegy 14,5 milliárd euró 
lehet.

* * *
Felavatta Kövér László, az Ország-

gyûlés elnöke Prágában II. Rákóczi 
Ferenc erdélyi fejedelem felújított 
emléktábláját.

Az avatóünnepség elején Kövér 
László rövid beszédében ismertette és 
méltatta II. Rákóczi Ferenc erdélyi 
fejedelem személyiségét, életmûvének 
szerepét és fontosságát a magyar 
történelemben.

A fejedelem prágai diákéveire emlé-
keztetô kétnyelvû –- cseh és magyar -
– emléktáblát 1985-ben leplezték le a 
Kisoldali téren az egykori jezsuita 
rendház és professzori kollégium fa-
lán. Ez volt az elsô, magyar nyelvû 
szöveget is tartalmazó emléktábla a 
cseh fôvárosban.

Az emléktábla felújítását a prágai 
magyar nagykövetség kezdeményezte, 
amely a szükséges anyagi fedezetet a 
Rákóczi Ferenc emlékévre elkülönített 
magyar állami alapból szerezte meg.

A felújítás alkalmával nem csupán az 
impozánsan nagy méretû táblát tisztí-
tották meg, hanem az eredeti szöveg-
ben szereplô két hibás adatot is kija-
vították. A táblán tévesen szerepelt 
Rákóczi Ferenc születésének éve, 
mert az erdélyi fejedelem nem 1675-
ben, hanem 1676-ban született.

A másik téves adat, hogy Rákóczi 
1690 és 1692 között lakott az épület-
ben.

A fejedelem 1690 és 1692 között 
valóban Prágában élt, de csak 1691-
ben és 1692-ben lakott a Kisoldali 
jezsuita házban. Az 1690-es évet és az 
1691-es év egy részét még a mai Ká-
roly-téren álló Szent Ignác-templom-
hoz csatlakozó jezsuita kollégiumban 
töltötte.

Ez az adat idôközben vált közismertté, 
ezért most ezt is kijavították.

A táblaavatás után az Országgyûlés 
elnöke egy prágai szállodában a cseh-

országi magyarok képviselôivel talál-
kozott.

* * *
Megpecsételôdni látszik az 500 eurós 

bankjegy sorsa, az Európai Központi 
Bank (EKB) igazgatótanácsa május 4-
én csaknem biztosan úgy dönt, hogy a 
pénzmosás megnehezítése céljából 
kivonja a forgalomból a legnagyobb 
címletû euróbankjegyet.
Mario Draghi, az EKB elnöke 

többször kijelentette, hogy az 500 
euróst „bûnös célokra” használják és a 
bankjegy „illegális tevékenység eszkö-
ze”. Az euróövezeti pénzügyminisz-
terek februárban világossá tették, 
hogy „megfelelô intézkedéseket” vár-
nak a bankjegy ügyében.

Kérdés a bankjegy kivonásának me-
nete. Abban a hírek szerint egyetértés 
van, hogy az 500 euróst az EKB idô-
korlát nélkül beváltja. Döntésre vár, 
hogy meddig bocsássák még ki ezt a 
címletet és meddig legyen törvényes 
fizetôeszköz, amelyet mindenütt köte-
lesek elfogadni.

Jelenleg 600 millió darab 500 eurós 
bankjegy van forgalomban, amelyeket 
kivonásuk esetén fokozatosan kisebb 
címletekkel kell pótolni. Egy bankjegy 
elôállítása 8-9 centbe kerül, így az 500 
eurós pótlása legjobb esetben is ösz-
szesen 500 millió eurójába kerülne az 
euróövezet központi bankjainak.

Sokan kételkednek abban, hogy az 
500 eurós eltûnése számottevôen meg-
nehezítené a bûnözôk tevékenységét. 
A linzi egyetem árnyékgazdaság-szak-
értôje szerint a pénzmosás többnyire 
fantomcégeken, „postaláda cégeken” 
keresztül folyik.

Egész más véleményen van az Euro-
pol, az EU bûnüldözô hatósága. Né-
hány hónapja kiadott elemzésében 
hangsúlyozta, hogy a pénzmosás egyik 
leggyakoribb eszköze a szervezett bû-
nözés csaknem minden területén to-
vábbra is a készpénz. Arra is felhívja a 
figyelmet, hogy az 500 eurósok száma 
aránytalanul nagy, a forgalomban lévô 
készpénzállomány egyharmada, 300 
milliárd euró jut erre a címletre. 
Ugyanakkor az 500 eurós bankjegy 
nem szokványos fizetôeszköz, a leg-
több polgár még nem is találkozott 
vele.

* * *
Hosszasa vita után elfogadta az új 

kormányprogramot a pozsonyi parla-
ment. Robert Fico harmadik kormá-
nyának legfôbb céljai a munkanélkü-

liség csökkentése, az elmaradott 
régiók felzárkóztatása, az oktatás- és 
egészségügy fejlesztése, valamint a 
korrupció elleni harc.

A 150 fôs törvényhozás másfél hétig 
tartó vita után 79 igen szavazattal 61 
nem ellenében, két képviselô tartóz-
kodása mellett hagyta jóvá a kormány-
programot. A képviselôk közül 142-en 
voltak jelen a voksoláson –-- hiányzott 
például maga a kormányfô, aki 
szívmûtétét követôen lábadozik és a 
házelnök Andrej Danko, aki pedig 
egy gyomorbeavatkozás miatt volt tá-
vol. Ahhoz, hogy Robert Fico új kor-
mánya bizalmat kapjon, egyszerû 
többségre, 76 voksra volt szüksége.

Az új kormány kevesebb mint három 
héttel a március 5-én tartott parlamenti 
választások után állt fel. A Robert Fico 
vezette Irány --- Szociáldemokráciának 
(Smer-SD) a miniszterelnökön és he-
lyettesén kívül hét minisztere van, 
köztük az olyan kulcsfontosságú tár-
cák, mint a külügyi, belügyi és a 
pénzügyi szaktárca. A koalíció máso-
dik legerôsebb pártja a Szlovák Nem-
zeti Párt (SNS) három, a Bugár Béla 
vezette Most-Híd vegyespárt kettô, a 
Háló (Siet) pedig egy minisztériumot 
kapott.

A jóváhagyott kormányprogramban 
négy fô politikai elképzelés jelent 
meg: a munkanélküliség elleni harc, 
amelynek keretében 100 ezer új mun-
kahely megteremtését és a munkanél-
küliségi ráta 10 százalék alá csökken-
tését tûzte ki célként a kabinet, a 
regionális, ezen belül is a leginkább 
elmaradott régiók fejlesztése, a kor-
rupció elleni küzdelem, valamint a 
mûködôképes, szolgáltató állam meg-
teremtése, amelynek keretében a kor-
mány fôként az oktatás- és az egész-
ségügy fejlesztésére összpontosít. A 
kormányprogram fôbb gazdasági jel-
legû célkitûzései közé tartozik a jogi 
személyek jövedelemadójának 21 szá-
zalékosra való mérséklése, illetve a 
közkiadások 2020-ig történô nullszal-
dóssá tétele.

A szavazás után felszólalt Andrej
Kiska államfô is, aki a fasizmus elleni 
összefogásra szólította fel a képvi-
selôket. A szélsôségek elleni harc --– 
köszönhetôen Marián Kotleba párt-
jának parlamentbe jutásának –-- jóval 
nagyobb teret kap az eddieknél. A 
kormány megállítaná az extrémizmus 
terjedését, bôvítené a második világ-
háborúval és a holokauszttal kapcso-

latos tanagyagot, és célja befejezni a 
szeredi holokausztmúzeum építését --
– olvasható a sme.sk-n. 

A négypárti –-- a Robert Fico vezette 
Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD), a 
Szlovák Nemzeti Párt (SNS), a Most-
Híd vegyes párt és a szlovák parla-
mentbe legkisebb pártként bekerült 
Háló (Siet) alkotta --– kormánykoalí-
ciónak 81 képviselôje van.

* * *
A szlovák parlament lesöpörte a Sza-

badság és Szolidaritás párt törvény-
módosító-javaslatát, így továbbra is 
elveszítik szlovák állampolgárságukat 
azok, akik felveszik egy másik orszá-
gét. A magyar képviselôk tartózkodtak, 
egyedül a független Simon Zsolt és 26 
szlovák képviselô szavazott a javaslat 
mellett. A javaslat -– mely megegyezik 
a Most-Híd szlovák-magyar vegyes-
párt által 2014-ben még támogatott 
beadvánnyal –-- Ondrej Dostál, 
Martin Poliaik és Peter Osusk, a 
Szabadság és Szolidaritás (SaS) frak-
ciójának képviselôi terjesztették a 
parlament elé. Ebben eltörölnék az 
elsô Fico-kormány 2010-es rendelke-
zését, mely szerint aki egy másik or-
szág állampolgárságát felveszi, elve-
szíti a szlovákot.

A törvény módosítására kormány-
párti szavazatok nélkül esély sem lett 
volna, ezért az ellenzék a kormányon 
lévô Most-Híd támogatását kérte az 
ügyben. Köztudott, hogy Bugár Béláék 
többször kritizálták a törvényt, a Radi-
ová kormány idejében az Alkotmány-
bírósághoz is fordultak vele. Most 
azonban nem tudták a kérdést bele-

venni a koalíciós megállapodásba, 
ezért a módosítást nem támogatták.
Gál Gábor, a Híd frakcióvezetôje 

kifejtette: pártja álláspontja nem vál-
tozott a kérdésben, bíznak, hogy idôvel 
meg tudják majd azt oldani. A módo-
sító javaslat egyébként az ellenzék 
teljes támogatottságát sem élvezte: a 
jelen lévô 143 képviselô közül mind-
össze 27-en támogatták azt, a hidas 
képviselôk nem szavaztak.

* * *
Hat európai ország kormányai állnak 

egyértelmûen amellett, hogy végle-
gesen helyreállítsák a határellenôrzést 
a schengeni övezeten belül.

Németország, Franciaország, Auszt-
ria, Belgium, Dánia és Svédország is 
arra készül, hogy meghosszabbítja a 
határellenôrzést azokon a szakaszokon, 
ahol átmeneti intézkedésként van 
érvényben és májusban lejárna. A Die 
Welt jelentése szerint egy ilyen ja-
vaslatot kapott Frans Timmermans, az 
Európai Bizottság alelnöke és Di-
mitrisz Avramopulosz bevándorlás-
ügyi biztos. Ez a hat ország az átmeneti 
határellenôrzést további hat hónapra 
hosszabbítaná meg, hogy ezáltal képe-
sek legyenek korlátozni a bevándor-
lást.

A jelentés szerint ez a hat ország arra 
kéri a belügyi és bevándorlásügyi biz-
tost, hogy terjesszenek az Európai 
Bizottság elé egy javaslatot, ami máj-
us 13-tól lehetôvé tenné, hogy a tagál-
lamok meghosszabbítsák a már ér-
vényben lévô határellenôrzést, vagy 
újabb szakaszokon kezdjenek el elle-
nôrzést mûködtetni.

* * *

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

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

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

www.hartartplus.com.au

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 
a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 
Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink hátralévô
májusi sorrendje

Május 14-én, Pünkösd szombatján a gyülekezet 
fennállása 30. évfordulójának megünneplése.

11 órakor ünnepi istentisztelet
úrvacsora osztással. 

Igét hirdet Nt. Dézsi Csaba lelkész.
Istentisztelet után szeretetvendégség a templom 

melletti Korona Csárdában.
(A Koronában elôre be kell jelenteni a létszámot, ezért aki 

részt kiván venni a szeretetvendégségben szíveskedjék 
legkésöbb május 10-ig a gondnokkal közölni 

a 9877-1006 telefonszámon)
Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

dr. Kósa Géza gondnok



Szent György napján többször hív-
tam, hogy élôszóban köszöntsem név-
napján. Az év elején hívott, de elma-
radt a találkozásunk, amit meg akar-
tam még beszélni vele. Aztán inter-
neten kaptam a hírt hajnali haláláról. 
Immár csak a túlvilágon találkozha-
tunk. Ô addig --- Szent György és az 
égiek oldalán-,  harcol tovább, sárká-
nyaink ellen...
Bedô György nagy vesztesége a 

magyar kultúrának, a könyvkiadásnak 
és a közéletnek.

Sokat köszönhetünk neki. Beteljesí-
tette életcélját. Küzdelmes kort élt, s 
élete végsô harmadában, csodát tett a 
KAIROSZ létrehozásával. Hiányozni 
fog. 

Isten nyugosztalja! Imádkozom, hogy 
a Magyarság Láthatatlan Szellemi 

  8. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                                   2016. május 12.  

Múzeumába költözött lelke éltesse 
tovább Magyar Örökségét: a Kairosz 
Kiadót. 

Fô munkatársát Szalai Katalint hív-
tam telefonon, kifejeztem részvétemet, 
s kértem, hogy továbbítsa kondoleá-
lásomat családjának, munkatársainak, 
híveinek. Emlékét --- az általa gondo-
zott és kiadott kitûnô könyvek sokasá-
gával együtt --- megôrizzük!

 
Bedô György könyvkiadó, 1930. 

július 11. Munkács --- 2016. április 
24. Budapest.

Édesapja Dr. Bedô Lajos fôszolga-
bíró volt. Munkács után Mándokon 
éltek. Bedô György az elemi iskolát ott 

Bedô György halálára
végezte, gimnáziumi tanulmányait 
Nyíregyházán kezdte, majd a „vissza-
tért” Munkácson és Kisvárdán foly-
tatta, ahol 1948-ban leérettségizett. 
Ekkor már „deklasszált elem”--- ként, 
mostohán bántak velük, igen nagy 
szegénységben éltek. Az 1948/1949-es 
tanévet Egerben a Hittudományi Fô-
iskolán töltötte. 1951-ben besorozták 
katonának „osztályidegen” --- ként a 
munkaszolgálatosok közé került. 1953 
ôszén szabadult.

Lefagy, újraindít
A Helikon Kiadó újabb Böjte Csaba-füveskönyvvel jelentkezett a könyv-

fesztiválra, amely az ötödik a szemet gyönyörködtetô, festett templomi faka-
zettákkal illusztrált ajándék könyvek sorozatában.

„Rohanó, egymással acsarkodó világunkban mind kevesebb a csend, a tárnába 
leereszkedô bányász összeszedett célra tartása. Pedig Isten drága idejét arra 
kaptuk, hogy elcsendesedve magunkba szálljunk, akár az aranyásó, kemény 
munkával megtaláljuk, felszínre hozzuk a mindannyiunkat gazdaggá tevô 
aranyrögöket” –-- saját tapasztalatából merít Böjte Csaba, aki lelkében a papi 
hivatás választását érlelve egy évig a Hargitán bányában dolgozva tette 
próbára akaraterejét, és készült gyermekmentô, lélekmentô életútjára, mely-
nek részleteit, menetrendjét akkor még nem is sejthette, és amelyet ma már oly 
sokan ismernek határon innen és túl is.

Szükségünk van Csaba testvér gondolataira, mert legtöbbünk élete kapkodás, 
hajszoltak vagyunk, bennünk is számtalan különbözô program fut párhuzamo-
san, mint a számítógépünkben, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy a rend-
szerünket egyre jobban belassítja, netán teljesen lefagyasztja. A mindennapi 
feladatok felôrölnek vagy megfélemlítenek, és lefagyva a töredékét végezzük 
el annak, amire képesek lennénk. Ennek gyakori következménye, hogy gyer-
mekeink mókuskerekünk pörgésétôl kiábrándulva elveszítik életbátorságukat, 
és inkább megmaradnak a mamahotel, papabank biztonságos, kihívásmentes 
keretei között, nem mernek dönteni, nem kötelezôdnek el.

„Adtál Urunk egy életet, s hogy mi fér bele a születésünk és halálunk közé, 
rajtunk múlik. Az óra ketyeg, biztos, hogy megáll. Adj erôt, Urunk, hogy talpra 
állva továbbmenjünk, és elérjük céljainkat!” –-- Csaba testvér nemcsak figyel-
meztet, hanem ebben a küzdelemben támogat, hogy az önismeret segítségével 
megtaláljuk, melyek azok a „programok”, amelyeket valóban futtatnunk kell, és 
melyek azok, amelyeket nyugodt szívvel bezárhatunk. Segít, hogyan tudjuk 
önneveléssel a sávszélességünket bôvíteni. Derûvel biztat, hogy belevessük 
magunkat az élet nagy kalandjába, hogy értékesnek éljük meg a mindennapi 
apró-cseprô dolgaink teljesítését is. És ha a rendszer belassul, netán befagy, 
nincs más hátra, mint a kikapcsolás, újraindítás vagy újratelepítés. Erre 
szolgálnak életünkben a pihenônapok, a vasárnapok, az ünnepek, mikor azon is 
elgondolkodhatunk, hogy –-- bár futnak bennünk a programok, futunk mi 
magunk is –-- vajon a célt látjuk-e, és jó irányba megyünk-e.
Álljunk meg, akár ezzel a könyvvel a kezünkben, hogy haladni tud-

junk!
(Böjte Csaba: Zarándoklat az atyai házba. Szerk.: Karikó Éva. 

Helikon Kiadó, Budapest, 2016. Ára: 2999 forint.)

Képzeletbôl formált vágyakozás

Kaponay Réka elsô könyvérôl

„Mélyen Andaluzia közepében, magas-
ra törô falak szélében, rettenetes ördö-
gi titkot rejteget a csendes kisváros 
Arcos de la Frontera.

Az a hiedelem járja, hogy ha valaki 
felfedné a titkot, azzal talán megvál-
tozna a valóság is.

Azt is beszélik, hogy Fúkó (röviden 
Fukusima), egy két és fél éves Pat-
terdale Terrier ôrzi a titkot, amely 
szerint el kell vállalnia a mindenható 
Gyám szerepét, amely nem csupán 
óriási felelôsség vállalást igényelne, 
de térben és idôben egyaránt történô, 
szüntelen kalandok végtelenségében 
valósítható meg.”

1959-ben --- szerencsés véletlen foly-
tán, pályázattal --- került a könyves 
szakmába. Egy évtizeden át a Könyv-
ter jesztô Vállalat komáromi köny-
vesboltjának sikeres üzletvezetôje 
volt, majd az Állami Könyvterjesztô 
Vállalat Írók Boltját vezette kitûnôen.

1966-71 között az ELTE BTK magyar-
könyvtár szakán folytathatta tanulmá-
nyait, s szerzett egyetemi diplomát. 
Kinevezték az Állami Könyvterjesztô 
Vállalat fôosztályvezetôjévé. Ügysze-
retetének, tehetségének, tudásának 
köszönhetô, hogy posztját 1972-1989 
között eredményesen töltötte be. Ter-
veket szôtt a szociális piacgazdaság 
körülményei között életképesebb 
könyvterjesztôi szervezetrendszer ki-
alakítására, de fogadókészségre nem 
lelt. A könyvpiacon is az önérdek di-
adalmaskodott a közérdek felett. Így 
Bedô György 66 évesen, 30.000 Ft-tal 
Bt-t alakított, s létrehozta a Kairosz 
Kiadót. 1994- 2016 között „a Gond-
viselés megadta neki a lehetôséget, 
hogy saját kiadója arculatát kialakít-
sa.” Bedô György ezt kegyelmi pilla-
natként fogta föl. Régi vágású, ke-
resztény-nemzeti szellemiségû kiadója 
az elmúlt két évtizedben kiadott 
könyveivel fölmérhetetlen hiányokat 
pótolt. Bedô György nyugdíjasként 
megteremtette élete fômûvét, a ke-
resztény magyar világ tudatosabb lé-
tét, misszióját szolgáló Kairosz Könyv-
kiadót, amely 2010 óta „Magyar 
Örökség”. Pár fontos történelmi sors-
fordulót említhetünk, amelyekrôl a 
Kairosz Kiadó könyvei igazabban, 
tényszerûbben, gyakrabban szólnak, 
mint más kiadóké. Az egyik pl. az 
1956-os forradalom és szabadságharc, 
a másik a hazai rendszerváltozás. A 
Kiadó „Magyarnak lenni” és a „miért? 
hiszek” c. népszerû sorozata, a honi 
közélet példás személyiségeinek vallo-
másos bemutatása.  

2009-ben Mindszenty Emlékéremmel, 
2011-ben Magyar Köztársaság Lovag-
keresztjével, 2015 június 4-én a Beth-
len Gábor Alapítvány Teleki Pál Ér-
deméremmel, 2015 decemberben a 
Magyar Püspökkari Konferencia Pro 
Cultura Christiana- díjjaltüntette ki 
szolgálatáért.  

  Bakos István
mûvelôdéskutató

Kaponay Réka az ôseitôl örökölt 
szabadságvágyat, eredeti írói képze-
lettel lebilincselô olvasmánnyá for-
málta elsô könyvében a Dawn of the 
Guardian -ben, amely talán A Gyám 
Hajnala címmel jelenhetne meg ma-
gyar nyelven. Réka minden bizonnyal 
az egyik legfiatalabb alkotó mûvész, 
akivel a melbourne-i olvasók talál-
kozhattak, hiszen alig volt 11 éves, 
amikor 2012-ben szüleivel négy évig 
világjáró úton vett részt és a folytonos 
utazás alatt serdûlt író-alkotóvá. Az 
utazás során Rékát nem korlátozta 
sem az iskola, sem a megszokott csa-
ládi otthon rendje, így a változatos 
élményekbôl képzeletében megszü-
lethetett egy „vélt-valós” álomvilág, 
amely immár könyv formában az olva-
sók képzeletében újjászületve élhet 
tovább mindörökre.

Aki kezébe veszi a mindössze „tizen-
éves” világjáró fiatal leány elsô köny-
vét, legyen gyermek, vagy akár ta-
pasztaltabb olvasó, egyaránt lenyûgöz-
ve fontolgathatja a gyermekeknek 
szánt, de felnôttekre is vonatkoztatható, 
meglepôen érett „képzelt-valós” világ-
ból táplálkozó gondolatokat. 

A könyv jelenleg angol nyelven kap-
ható a Readings könyvesboltokban, 
vagy megrendelhetô a Hoot Owl 
Books kiadásában (www.hootowl-
books.com ISBN 9780994537010), 
továbbá a könyv internetes honlapján: 
www.dawnoftheguardian.com

Kapantzian Artúr

És elküldi Isten hû fiát,
a világjáró mártírpapot,
hogy imádkozzunk
és örvendezzünk,
mi magyarok, mi magyarok.

Ki egyházért börtönt viselt,
és éveken át hallgatott,
de szívében
élô remény voltunk:
mi magyarok, mi magyarok.

Hány nemzedékünk veszett oda,
hogy lehessünk végre szabadok!
Bárhol is éljünk:
vagyunk a nemzet!
mi magyarok, mi magyarok.

Jöjj el és hirdesd Isten létét,
hogy épüljenek a templomok.
Mi vagyunk ezer
év szentbeszéde:
mi magyarok, mi magyarok.

És elküldi Isten hû fiát,
a világjáró mártírpapot,
hogy imádkozzunk
és örvendezzünk.
mi magyarok, mi magyarok!

Mindszenty József születésének
125. évfordulójára 2017. március 29.
készülô oratóriumból.
Zeneszerzô:
Király László Budapest

Polner Zoltán

Ezer év szentbeszéde



Tudós, 1956-ra specializáló-
dott történészeink negyed-
százada állítják, hogy Gerő 
Ernő, az MDP első embere 
kérte a szovjet beavatkozást 
1956. október 23. estéjén.

Ez a megdönthetetlennek számító 
állítás hosszabb ideje kételyeket éb-
resztett bennem. Hogyan lehet egy 
magyar párt elsŒ titkárának akkora 
hatalma, hogy egyszerû telefonhívás-
sal mozgásba tudja hozni a világ 
legnagyobb hadseregének több had-
osztályát, amely néhány óra múlva 
harcban áll egy idegen ország fŒvá-
rosában?

Miért kell külföldi segítséget kérni, 
amikor október 23-án van egy fegy-
vertelen tüntetŒ tömeg, de van az 
országban egy kb. kétszázezer fŒnyi 
magyar fegyveres erŒ (katonaság, 
rendŒrség, ÁVH)?

Tény, Gerô Ernô már július 6-án 
Andropov szovjet nagyköveten ke-
resztül jelezte Moszkvának, hogy a 
helyzet „nagyon-nagyon” komoly, és a 
szovjet vezetés beavatkozását kérte. 

A kérés meghallgatásra talált. 1956. 
július 20-án – több forrás által meg-
erŒsítve – a szovjet és a magyar ka-
tonai vezetŒk kidolgozták a „Hullám” 
fedŒnevû haditervet „a közrend hely-
reállítására a magyar territórium-
ban”. 

Ugyanezen napokban a magyar 
pártvezetés – szovjet közremûködés-
sel – lemondatja Rákosi Mátyást, s 
megválasztják GerŒ ErnŒt a párt elsŒ 
titkárának, aki ugyanolyan sztálinista, 
mint Rákosi. GerŒ ErnŒ továbbra is 
nyugtalan. Július 23. és augusztus 3. 
között kifejti ismét Andropovnak, 
hogy „sürgŒs és határozott intézkedé-
sek meghozatalát tartja szükségesnek 
az ellenséges elemekkel szemben”. 
Leváltása elŒtt már Rákosi is terve-
zett hasonló lépést; egy lista alapján 
négyszáz személyt akart letartóztatni, 
élükön Nagy Imrével. 

A belpolitikai helyzet vitathatatlanul 
feszült. A PetŒfi Kör vitáin s az Iro-
dalmi Újságban éles sztálinistaellenes 
vélemények hangzanak el, s egyre 
többen követelik Nagy Imre vissza-
térését a hatalomba – akinek ekkor 
semmilyen párt- és állami tisztsége 
sincs, sŒt a pártból is kizárták. 

A feszült helyzetben GerŒ szeptem-
berben egy hónapot a Szovjetunióban 
tölt, majd október közepén egy hétre 
Jugoszláviába utazik párt- és kor-
mányküldöttség élén. Hruscsov sze-
rint „fürdŒzik”, majd „kirándul”. A 
hosszú távollét érthetetlennek tûnik, 
de eközben valószínûleg sor kerül a 
szovjet párt- és katonai vezetŒkkel a 
tennivalók egyeztetésére. 

1956. október 23-án reggel a GerŒ 
vezette küldöttség visszaérkezik Ju-
goszláviából. S itt érkezünk el 1956. 
október 23-hoz, a nagyközönség elŒtt 
máig ismeretlen és ellentmondásos 
történésekhez. 

Ezek az események a hatalom ré-
szérŒl korántsem látszanak spontán-
nak, hanem sokkal inkább irányított-
nak, elŒre eltervezettnek. Nem felej-
thetŒ, hogy a párt vezetŒje ekkor még 
GerŒ ErnŒ, a miniszterelnök a hozzá 
feltétlenül hû Hegedûs András, s a 
párt- és az állami apparátus gyakorla-
tilag továbbra is Rákosi sztálinista 
híveibŒl áll. Ôk mindnyájan megret-
tentek a korábbi hónapok változást 
követelŒ hangjaitól. FigyelmeztetŒ jel 

volt az is, hogy október 6-án több 
százezres tömeg vett részt az 1949-
ben kivégzett Rajk László és három 
társa újratemetésén a Kerepesi úti 
temetŒben.

Szûcs Miklós az események idején 
ezredes volt, s a HM-ben a közvetlen 
magyar katonai vezetéshez tartozott. 
Ô könyvében leírja, hogy Tyihonov 
tábornok 17 órakor – mint a honvé-
delmi miniszter KGB-s „tanácsadója” 
– kijelenti, hogy „Budapesten ellen-
forradalom zajlik, s ennek elfojtására 
a magyar katonai alakulatok nem 
képesek, ezért azonnal szovjet csapa-
tokat kell Budapestre rendelni és 
bevetni”. Ezért a miniszter asztalán 
lévŒ telefonról (!) felhívta Antonovot, 
a Varsói SzerzŒdés vezérkari fŒnökét, 
s engedélyt kért a székesfehérvári 
gépesített hadtest Budapestre rende-
lésére. Antonov az engedélyt megad-
ta, ezután Tyihonov értesítette, hogy 
riadóztatta a székesfehérvári had-
testet, amelynek parancsnoksága né-
hány óra múlva nála fog jelentkezni 
(!). 

Bata István honvédelmi miniszter 
a történtek alatt csak a vállát vono-
gatta, néhány magyar katonai vezetŒ 
tiltakozott. Szûcs Miklós megdöb-
bent, hogy a magyar politikai vezetés 
tudta nélkül rendelték el a katonai 
beavatkozást, de most meggyŒzŒdött 
arról, hogy „Sztálin halála után a 
politikát a marsallok és a tábornokok 
csinálják.”

A történteket megerŒsíti az SZKP 
Elnökségének ülésérŒl készült ún. 
„Malin-jelentés” amelybŒl megállapít-
ható, hogy GerŒ telefonhívásai idején 
már eldöntött tény volt a szovjet 
beavatkozás. Ezt kijelenti Nagy Imre 
is, aki szerint amikor GerŒ október 
23-án segítséget kért a szovjetektŒl, s 
ezt 23-án este bejelenti a pártvezetŒ-
ségnek – „az volt a meggyŒzŒdésem, 
hogy ebben a kérdésben korábban 
tárgyaltak és segítséget kértek”.

GerŒ ErnŒ 19–20 óra körül valóban 
beszélt telefonon Andropovval és 
Hruscsovval, de Rákosi szerint is – 
aki ekkor a Kremlben volt, és helye-
selte a beavatkozást – GerŒ telefon-
hívásai idején a beavatkozás már 
eldöntött tény volt, s GerŒt csupán 
tájékoztatták a támadás tényérŒl. 

Andropov szovjet nagykövet – ok-
tóber 23-án délben, amikor még el 
sem kezdŒdött a tüntetés! – a kül-
ügyminisztériumnak küldött távirat-
ban közölte, hogy a „magyar elvtár-
sak a kialakult nehézségeket már 
segítségnyújtás nélkül nem tudják 
leküzdeni maguktól, maguktól aligha 
tudnak bátor és határozott cselekvés-
be kezdeni.”

Hangsúlyozottan ki kell emelni, 
hogy Budapesten ekkor még órákig 
fegyvertelen, békés tüntetések foly-
tak. Nagy Imrének megalapozott hí-
rei voltak, hogy a forradalom kirob-
bantása Rákosi és GerŒ provokációja 
volt, errŒl már napokkal elŒbb érte-
sítették Œt hívei. Céljuk a sztálinista 
vezetés hatalmának megôrzése. 

Ezért is vonakodott Nagy Imre 
bekapcsolódni az eseményekbe, budai 
lakásán tartózkodott, s csak többszöri 
telefonhívás után, amikor kocsit küld-
tek érte, jött a Parlamentbe, amely 
elŒtt kétszázezres tömeg követelte Œt. 
(Zárójelben jegyezzük meg, hogy Ko-
pácsi Sándor budapesti rendŒrfŒ-
kapitány közlése szerint, már a Nagy 
Imre-beszéd idején, október 23-án 

este felfegyverzett ÁVH-sok ültek a 
környezŒ épületek tetején.)

Nagy Imre „Snagovi jegyzetei”-ben 
többször is szól Rákosi és GerŒ tuda-
tos provokációjáról, ami egybeesett a 
Szovjetunió nagyhatalmi érdekeivel. 
Nagy Imre szerint az osztrák állam-
szerzŒdés aláírását (1955. május 15.) 
követŒen Ausztria után Magyaror-
szágról is ki kellett volna vonni a 
szovjet csapatokat. 

Mivel Csehszlovákiában és Jugosz-
láviában nem voltak szovjet erŒk, így 

a csapatkivonásokkal a Szovjetunió 
délnyugati határai nagyon meggyen-
gültek volna, ezért „Magyarországra 
akkor is nagy erŒkkel vonultak volna 
be, ha nincs forradalom”, de a forra-
dalom leverése megadta az okot. 
Ezért is akarták Nagy Imrével alá-
íratni október 24-én a behívást kérŒ 
levelet – amire Œ nem volt hajlandó –, 
ezért Hegedûs András volt miniszter-
elnökkel október 28-án egy október 
24-re visszadátumozott, beavatkozást 
kérŒ levelet írattak alá. 

Este 20 órakor hangzott el a rádió-
ban Gerô Ernô élesen provokatív 
beszéde, amit a Rádió épülete elŒtt 
tüntetŒk az ablakokba kitett készülé-
keken hallgattak. Ez nagyon felinge-
relte a tömeget, de ostromról még szó 
sem volt. Viszont a tüntetŒkre s a 

Rádióhoz kivezényelt fegyvertelen 
magyar páncélosokra – tûzparancs 
nélkül – leadott lövéseknek már több 
halálos áldozatuk volt. 

S itt megint érdekes – eddig történé-
szek által nem közölt – eseményekkel 
állunk szemben. A Rádióban lévŒ 
ÁVH-s sorkatonák megtagadták, 
hogy lŒjenek a fegyvertelen tömegre, 
erre egy ÁVH-s parancsnok falhoz 
állította Œket, s lelŒtt egy ÁVH-s kato-
nát. (A parancsnokot hírek szerint 
harc közben maguk a sorkatonák 
lŒtték le késŒbb.) Viszont az amerikai 
követség ügyvivŒje este 11-kor – 
másodlagos források szerint – azt 
jelentette, hogy ÁVH-s egyenruhás 
oroszul beszélŒk nyitottak tüzet a 
fegyvertelen tömegre. 

Eközben – orosz történészek szerint 
– 21 órakor Szokolovszkij, a szovjet 
vezérkar fŒparancsnoka 21 órakor 
kiadja a „Hullám” hadmûvelet alap-
ján a „Kompasz” jelszót a hadsereg 
riadóztatására s megindulására. En-
nek nyomán 21 óra 45 perckor négy 
nagy egység lépi át Kárpátalja felŒl a 
magyar határt, Románia felŒl 0 óra 
35 perckor történik a határátlépés. 

Magyar területrŒl 22 órakor indul-
nak meg a szovjet egységek Budapest 
felé (31 500 katona, 1130 harckocsi, 
380 páncélos szállító, 616 tüzérségi 
löveg – szemben kétszázezer, ekkor 
még fegyvertelen tüntetŒvel). 

A Rádiónál kb. 23 és 24 óra között 
adnak le sortüzet a tüntetŒkre, s ez-
után kezdŒdik a Rádió ostroma, ami a 
reggeli órákig tart. Az áldozatok szá-
mát mai napig nem tudjuk, de a 
visszaemlékezések alapján kétszáz 
körül lehet a halottak száma össze-
sen. 

Itt jön a következŒ hatalmas kérdés! 
Hogyan jut néhány óra alatt több 
ezer ember fegyverhez és lŒszerhez 
úgy, hogy korábban egy pisztoly 

megtalálásáért is éveket, sŒt halál-
büntetést is kiszabtak? 

Ma már itt is többet tudunk. A 
Fegyvergyárból visszahívják az 
ÁVH-s Œrséget, s a teherautókon 
érkezŒ tüntetŒket (hogyan van teher-
autó?) egy idŒs portás készséggel 
útbaigazítja a fegyverraktárak felé. 
Laktanyákból is gond nélkül lehet 
fegyverhez jutni. A Kálvin téren és a 
Blaha Lujza téren teherautókról oszt-
ják a fegyvert, sŒt a Múzeumkerthez 
érkezŒ három, ÁVH-sokkal megrakott 
teherautó ÁVH-sai is átadják fegyve-
reiket. Mindezek a fegyverek azon-
ban még természetesen töltetlenek. A 
lŒszert külön osztják!

Szûcs Miklós beszámol arról, hogy 
a HM-ben lévŒ Katonai Bizottság 
vezetŒje – Szûcs Miklós tiltakozása 

ellenére – október 25-én úgy rendel-
kezik, hogy a gyárakba szállítsanak 
fegyvert, majd a munkások leverik 
az „ellenforradalmat”. (Akkor miért 
avatkozik be számos szovjet had-
osztály?) Szûcs Miklós ellenvélemé-
nye szerint ellenŒrizhetetlen, kinek a 
kezébe jut fegyver. 

Apró Antal, a párt Katonai Bizott-
ságának vezetŒje október 30-án Szûcs 
Miklósnak bevallja tévedését. 

Hogy is van? A hatalom október 23-
án–24-én éjszaka felfegyverez több 
ezer tüntetŒt, 25-én a munkásságot 
könnyûfegyverekkel, miközben egy 
hatalmas szovjet haderŒ akcióba lép 
nehézfegyverzettel (tankok, ágyúk, 
aknavetŒk). 

S itt megint meg kell állnunk. Ilyen 
hatalmas haderŒt elŒkészület nélkül 
lehetetlen néhány óra alatt mozgásba 
hozni, mert minden alegységnek pon-
tosan kell tudni, hova kell vonulnia, 
mit, hogyan kell végrehajtania. (Nyil-
ván ezt tartalmazta a nyáron kidol-
gozott „Hullám” hadmûvelet.) 

Az ENSZ különbizottsága jelentése 
szerint azonban a szovjet csapatok 
már október 22-én mozgásban voltak 
Szombathely, Veszprém, Debrecen 
irányából Budapest felé. SŒt Szûcs 
Miklós azt is elmondja, hogy október 
20-án Œ rendelte el a budapesti hely-
Œrségek mozgósítását, amit Bata Ist-
ván jóváhagyott. 

Hogyan összegezhetjük mindezt?
A szovjet–magyar sztálinista hata-

lom már jóval a fegyvertelen tünteté-
sek elŒtt–alatt hatalmas erŒkkel ké-
szen állt az „ellenforradalom” leveré-
sére, a fegyveres erŒket már a békés, 
fegyvertelen tüntetés alatt mozgásba 
hozták, már órákkal a Rádió ostroma 
elŒtt. Majd a tüntetŒket és a munkás-
ságot könnyûfegyverekkel felfegyve-
rezték az esélytelen harcra. 

Mindez semmit sem von le az 1956-
os forradalom és szabadságharc ha-
talmas jelentŒségébŒl, eredményébŒl. 
Az ellenállás ugyanis – Nagy Imre 
szerint is – nem várt bombaerejével 
robbant. 

A forradalom harcosai között – a 
sztálinisták várakozásával ellentétben 
– nem az 1945 elŒtti rendszer kedvez-
ményezettjeit, katonáit, csendŒreit 
(szerintük a „fasisztákat”) találjuk, 
hanem az általuk „uralkodónak” mon-
dott munkásságot, egyetemistákat, 
Molotov-koktélos pesti srácokat. A 
spontán létrejött, irányítás és koordi-
nálás nélkül harcoló felkelŒcsoportok 
gyŒzték le hat nap alatt Budapesten a 
világ legnagyobb hadseregét s ma-
gyar sztálinista kollaboránsaikat. 

Ez volt a hat nap, amely – a tervek-
kel ellentétben – megremegtette a 
Kremlt, és a Rákosi–GerŒ-csoport 
bukásához vezetett. 

Befejezésül kérdezem tisztelettel a 
„hivatásos” 1956-os magyar történé-
szeket: miért nem használják fel 
Nagy Imre, Kopácsi Sándor, Szûcs 
Miklós könyveit, az ENSZ különbi-
zottsága jelentéseit, orosz történészek 
tanulmányait, s a túlélŒ szemtanúk 
visszaemlékezéseit tanulmányaikban? 
Így sokkal érthetŒbb, átfogóbb, mé-
lyebb képünk alakulhatott volna ki a 
dicsŒséges 1956-os magyar forrada-
lomról és szabadságharcról s az azt 
követŒ megtorlásról. 

Magyar Hírlap 2014.10.25.

(Prof. Dr. Jobbágyi Gábor kandidá-
tus, tanszékvezetŒ egyetemi tanár.)

Elôkészületek az ’56-os felkelés kirobbanására
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Elsô ízben történik, 
hogy a

60
évvel ezelôtti nemzeti 

forradalom és 
szabadságharc kerek 
számú évfordulóját 
együtt önnepeljük 

nemzeti 
elkötelezettségû 

magyar kormánnyal, 
híven

1956
szellemében.

Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.

Jobbágyi Gábor
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SPORT
Labdarúgó NB I: Ismét pontot 

szerzett Újpesten a Paks
A Paksi FC 1-1-es döntetlent játszott 

az Újpest vendégeként a labdarúgó 
OTP Bank Liga 31. fordulójának  já-
téknapján. A második helyezett MTK 
meglepetésre 1-0-ra kikapott az eddigi 
sereghajtó Puskás Akadémiától, a Vi-
deoton pedig Stopira góljával legyôzte 
a bajnok Ferencvárost a felcsúti Pan-
cho Arénában.
Újpest -- Paks 1-1 (0-1)
Az Újpest legutóbb 2013. november 

30-án gyôzte le a paksiakat bajnoki 
meccsen, hazai környezetben pedig 
szinte napra pontosan hat éve, 2010. 
április 24-én nyert ellenük.

Az elsô félidôben az Újpest játszott 
mezônyfölényben, mégis a vendégek 
szereztek vezetést egy villámgyors 
akció végén. A lila-fehérek hiába tá-
madtak többet, nem tudták feltörni a 
paksiak védekezését. A fordulást kö-
vetôen is a hazaiak irányították a ta-
lálkozót, de a játékukból hiányzott az 
erô. A közönség hangos füttyszóval 
adott hangot nemtetszésének. A hajrá-
ban már három csatárral rohamozott 
az Újpest, amely Windecker József 
fejesével a 91. percben mentett meg 
egy pontot.
MTK -Puskás Akadémia 0-1 (0-1)
A második helyezett MTK Budapest 

meglepetésre 1-0-ra kikapott az eddigi 
sereghajtó Puskás Akadémiától a 31. 
fordulójának szerdai játéknapján.

A mérkôzést a fôvárosi csapat ideig-
lenes otthonában, Dunaújvárosban 
rendezték. Gyôzelmükkel a felcsútiak 
elmozdultak az utolsó helyrôl.

A kezdés elôtt a hétfôn elhunyt olim-
piai bajnok labdarúgóra, Szarka Zol-
tánra emlékeztek a játékosok és a 
szurkolók.

A felcsúti együttes, amelynél szom-
baton edzôt váltottak --- Robert Jarni 
helyét az idény végéig Szíjjártó István 
vette át ---, a meccs elején átengedte a 
kezdeményezést az MTK-nak, fél óra 
elteltével azonban egy kiváló kapás-

re a Honvédot, a Vasas is begyûjtötte a 
bennmaradáshoz szükséges három 
pontot. A bajnoki címét már korábban 
biztosító Ferencváros 1-0-ra legyôzte a 
pályaválasztó Szombathelyi Haladást 
Sopronban. A legtöbb gólt a szezonban 
a ferencvárosi Böde Dániel szerezte, a 
támadó tizenhét találattal zárt.
Puskás --- Honvéd: 2-1
A felcsútiaknak mindenképpen gyôz-

niük kellett --- korábban ez még soha 
nem sikerült nekik a kispestiekkel 
szemben ---, és közben drukkolniuk, 
hogy a Vasas ne nyerjen Dunaújvá-
rosban az MTK ellen.

Az elsô félidôben egyértelmûen a 
hazaiak támadójátéka dominált, a kis-
pestiek visszaálltak saját térfelükre, 
és leginkább a védekezésre összponto-
sítottak. A Puskás Akadémia több 
helyzetet kihagyott, Bacelic-Grgic ta-
lálatának és Tar Zsolt szöglet utáni 
bombagóljának köszönhetôen mégis 
megnyugtató elônnyel mehetett a pi-
henôre.

A fordulás után változott a játék ké-
pe, a Honvéd sokkal több támadást 
vezetett, mint az elsô felvonásban, és a 
91. percben sikerült is szépítenie.

Bár a Puskás Akadémia gyôzött, 
mégis búcsúzott az élvonaltól, mert a 
Vasas 2-0-ra nyert.
Szombathely --- Ferencváros: 0-1
Thomas Doll együttese történelmi 

rekordot jelentô 21 pontos elônnyel 
zárt a tabella élén, a korábbi csúcsot az 
MTK tartotta, amely az 1998/99-es 
idényben 19 ponttal szerzet többet a 
második helyezettnél.

A szombathelyi együttesnek megsza-
kadt a hat mérkôzésen át tartó veret-
lenségi sorozata, s ugyan volt rá esé-
lye, de nem tudta elérni a nemzetközi 
kupaindulást érô negyedik helyet.

A Ferencváros 2013 óta nem kapott 
ki a Haladástól, vendégként 2012. már-
cius 25. óta veretlenek a szombathelyi 
együttessel szemben.

A mérkôzés elejétôl a Ferencváros 
volt fölényben, a fôvárosi zöld-fehérek 
több veszélyes akciót is vezettek. 
Ennek ellenére egy Haladás-futballista 
volt eredményes a 31. percben, igaz, 
Kovács Lóránt a saját kapujába talált 
be, mivel szerencsétlenül ért bele a 
keresztbe passzolt labdába. A szombat-
helyiek még a játékrész lefújása elôtt 
próbáltak egyenlíteni, de nem jártak 
sikerrel.

A fordulás után is a Ferencváros volt 
a kezdeményezôbb, a Haladás nem 
tudott mit kezdeni riválisával, amely 
többször eljutott helyzetig, s egyszer 
Király bravúrjára is szükség volt ah-
hoz, hogy a pályaválasztók hátránya 
ne duplázódjon meg.
Újpest ---Videoton 0-3
Az Újpest kezdte jobban a mérkôzést, 

már a 18. másodpercben megszerez-
hette volna a vezetést, de Bardhi zic-
cert hibázott. A lila-fehérek nem sok-
kal késôbb újabb nagy helyzetet 
puskáztak el, azonban a 30. percben 
jött a találkozó fordulópontja. Balajcza 
Szabolcs, az Újpest kapusa a gólhely-
zetben kitörô Oliveira labdájába a 16-
oson kívül kézzel ért bele, amiért a 
játékvezetô kiállította.

A kapust a keretbe az utolsó pilla-
natban bekerülô Banai Dávid váltotta, 
a 22. születésnapját május 9-én ün-
neplô játékos pedig remekül szállt be, 
hiszen számos vendég helyzet végén ô 
hárított az elsô félidôben.

A második félidô újabb kimaradt 
Videoton-helyzettel indult, de az 55. 
percben megtört a jég, éppen a koráb-
bi Újpest-futballista, Loic Nego lôtte ki 
a jobb felsô sarkot. A vendégek egyre 

magabiztosabbakká váltak és a 76. 
percben Tischler Patrik találatával el-
döntötték a három pont, és az ezüsté-
rem sorsát is.

A végeredményt Juhász Roland állí-
totta be a 94. percben.
MTK --- Vasas: 0-2
Mindkét együttesnek roppant fontos 

volt a találkozó, amelyet végül Duna-
újvárosban rendeztek meg az MTK 
stadionjának átépítése miatt.

Az MTK-nak még volt matematikai 
esélye, hogy odaérjen a második vagy 
a harmadik helyre, illetve nemzetközi 
kupaindulásra jogosító helyen zárjon, 
míg a Vasas a kiesés elkerülésért 
hajtott.

Nagy Vasas-helyzettel indult a mér-
kôzés, ám Debreceni fejesét Vass a 
gólvonalról vágta ki. Felébredt az 
MTK is, és Gera szabadrúgás után a 
kapufát találta el. Amikor kiderült, 
hogy a Puskás Akadémia vezetést 
szerzett --- sôt, kétgólos elônyre tett 
szert a Honvéd ellen, ---- a Vasasnak 
egycsapásra fontos lett volna a gól-
szerzés. A szünetig inkább az MTK 
veszélyeztetett, ám gól nem született.

A fordulást követôen lesgólig és egy 
nagy helyzetig jutott az MTK, majd a 
66. percben megszerezte a vezetést a 
rivális. Vida 35 méterrôl leadott sza-
badrúgásánál Hegedüs beívelésre 
számított, rosszul mozdult a labdára, 
amely végül a kapuba került. Ezzel a 
piros-kékek bennmaradásra álltak.

Nagyobb sebességre kapcsolt az 
MTK, Hermánynak kellett védenie. A 
Vasasnak is volt helyzete, ám les miatt 
Vad II nem adta meg a találatot. A haj-
rában Pavlov cselezgetett a büntetôte-
rületen belül, majd látványos lövéssel 
a jobb felsô sarokba lôtt. Ezzel eldôlt, 
hogy a piros-kékek bennmaradnak az 
élvonalban, és a Puskás Akadémia 
esik ki a Békéscsaba mellett.
Békéscsaba --- DVSC 0-0
A vendégcsapat a harmadik helyen 

végzett a bajnokságban, míg a hazai 
együttes már az utolsó forduló elôtt 
biztos kiesô volt.

A Debrecen bronzérmesként a 2016/
17-es idényben az Európa Liga-selej-
tezôjében indulhat.

Az elsô félidôben kiegyenlített játék 
zajlott a pályán, egy-egy szakaszban 
azonban enyhe mezônyfölénybe került 
a Debrecen. Kevés helyzet volt, ezzel 
együtt mindkét oldalon akadt gólszer-
zési lehetôség.

Aktívan kezdte a második félidôt a 
DVSC, de a Békéscsaba is többször 
eljutott ellenfele kapujáig, sôt, gólt is 
szerzett, amit azonban szabálytalanság 
miatt nem adott meg a játékvezetô. 
Ugyancsak érvénytelenítette a bíró a 
vendégek hajrában esett találatát, 
mégpedig les miatt. A találkozó vége 
felé több akciót is vezetett a Békéscsa-
ba, végül így is maradt a gól nélküli 
döntetlen.
Diósgyôr---Paks 0-2
Egervári Sándor, a Diósgyôr vezetô-

edzôje pályafutása 400. NB I-es mér-
kôzésén dirigált a kispadon.

Egészen az elsô félidô végéig szinte 
teljesen eseménytelenül telt a mérkô-
zés, amely a szünet elôtt azonban meg-
élénkült. A hazaiak két nagy helyzetet 
is kihagytak, a vendégek azonban nem 
hibáztak és Bartha révén elônybe ke-
rültek.

A fordulást követôen magasabb se-
bességi fokozatra kapcsolt a Diósgyôr, 
elôbb a félidôben csereként beálló Mi-
roslav Grumic, majd Nikházi Márk is 
a kapuba talált, de elôbbi gólját keze-
zés, utóbbiét pedig les miatt nem adta 
meg a játékvezetô. 

lövéssel megszerezte a vezetést. A gól 
után a vendégek az elôny megôrzésére 
törekedtek, a fôvárosi kék-fehérek pe-
dig hajtottak az egyenlítésért, de a 
szünetig ez nem sikerült nekik.

Fordulás után elôbb megint az MTK 
futballozott fölényben, majd a Puskás 
Akadémia ritmust váltott, két helyzete 
is volt, de aztán újra átadta az irá-
nyítást ellenfelének. A hajrához köze-
ledve egyre inkább erôsödött a fôvá-
rosi együttes nyomása, viszont a 
felcsútiak jutottak el ---- szerencsés 
körülmények között --- egy kapufáig. 
Az MTK a lefújásig már nem tudta 
feltörni a rivális védelmét, így meg-
lepetésre pont nélkül maradt a sereg-
hajtó pozíciójából ezzel a sikerrel el-
mozduló Puskás Akadémiával 
szemben.
Videoton  --- FTC 1-0 (0-0)
Erôsen tartalékos összeállításban 

küldte pályára a Ferencvárost Thomas 
Doll vezetôedzô, ennek ellenére kie-
gyenlített játékot hozott az elsô félidô. 
Mindkét együttesnek akadtak lehetô-
ségei, de a kapuk nem forogtak külö-
nösebben veszélyben.

A fordulást követôen felpörgött a 
meccs. Elôbb Busai bombázott fölé 
egy beadást a kapu torkából, majd 
nem sokkal késôbb szöglet utáni 
kavarodásból Stopira megszerezte a 
Videoton vezetô találatát. A gólt kö-
vetôen az FTC mezônyfölénybe került, 
a pályaválasztó átengedte a területet, 
és kontrákból igyekezett veszélyt te-
remteni. Az egyik ellenakció végén 
Pátkai növelhette volna a fehérvári 
elônyt, ám Jova nagyszer védése meg-
akadályozta ebben. Az utolsó percek-
ben óriási nyomás nehezedett a Vide-
oton kapujára, ám védelme jól állt a 
lábán, így megnyerte a mérkôzést.

A fehérváriak gyôzelmüknek köszön-

hetôen két fordulóval a bajnokság 
vége elôtt a harmadik helyen állnak.

A Vasas nyerte a kiesési rangadót
A labdarúgó OTP Bank Liga 32.  

utolsó elôtti fordulójában a Videoton 
kiütéses gyôzelmet aratatott az MTK 
ellen, míg a kiesési rangadón a Vasas a 
Puskás Akadémia elleni gyôzelmével 
egy ponttal megelôzte a felcsúti csapa-
tot és bentmaradást jelentô tizedik 
helyre lépett elô. 

A kiesési rangadóra ingyenes volt a 
belépés, ami meg is látszott a nézôszá-
mon, ugyanis a lehetôségekhez képest 
szinte telt ház volt az Illovszky Stadion-
ban, közel három és félezer nézôvel.

Rendkívül határozottan kezdte a 
meccset az angyalföldi együttes, és ez 
gyorsan vezetést eredményezett. 
Korcsmár Zsolt találata után átvette 
az irányítást a Puskás Akadémia, 
mindkét csapatnak voltak helyzetei, a 
gólhoz a felcsútiak jártak közelebb, de 
Zsótér Donát a kapufát találta el. A jó 
iramú mérkôzésen mindkét csapatnak 
adódtak helyzetei a második félidôben, 
de végül maradt az egygólós hazai 
siker, így az utolsó fordulói elôtt még 
minden nyitott a kiesési zónában.

Az 32. forduló elôtt az MTK állt a má-
sodik helyen, ám a Videoton elleni 
fiaskó és a Debrecen hazai gyôzelme 
után a negyedik helyre estek vissza. A 
Videotón kiütéses gyôzelmet aratott a 
24. perctôl emberhátrányban játszó 
kék-fehérek ellen, így lépéselônybe 
került a nemzetközi kupaszereplést 
biztosító második helyért folytatott 
harcban. A forduló zárómeccsén az 
Újpest két gólós elônyt szerzett a Gr-
oupama Arénában, de a szünet elôtt 
Varga góljával szépítettek a hazaiak, 
akik végül döntetlenre hozták a der-
bit.
Eredmények
Honvéd---Békéscsaba 2-1
Debrecen --- Diósgyôr 3 - 1 
Paksi  --- Haladás 2-3
Vasas  --- Puskás  1-0
Videoton  --- MTK  5-0
Ferencváros --- Újpest 2-2

Rekordelônnyel lett bajnok a Fra-
di

A Puskás Akadémia kiesett a labda-
rúgó OTP Bank Ligából, mivel a 33., 
utolsó fordulóban hiába gyôzte le 2-1-

A bajnok Ferencváros játékosai a kupával

1. Ferencváros             33   24   4   5  69-23  76 pont - bajnok - BL-selej. 2. for

2. Videoton FC             33   17   4 12  42-29   55 ---          EL-selejtezô 1. forduló

3. DVSC-TEVA            33  14   11  8  48-34   53 ---          EL-selejtezô 1. for.

4. MTK Budapest       33  14    9  10 39-37   51 ---          EL-selejtezô 1. for.

5. Szombathelyi Haladás 33 13 11 9 33-37 50

6. Újpest FC                33   11  13  9   42-37   46

7. Paksi FC                   33   12  7  14   41-40   43

8. Budapest Honvéd 33   12  7   14 40-39     43

9. Diósgyôri VTK      33   10  8   15  37-47    38

10. Vasas                      33     9  5   19  32-54    32

11. Puskás Akadémia 33 7 10 16 35-51 31 ---               kiesett

12. Békéscsaba          33    6   9  18   25-55    27 ---         kiesett
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Nagy Áron
  
A kölni érsek, Rainer Maria 

Woelki néhány napja közzétette vi-
deóüzenetét, amelyben dörgedelmes 
hangon adja a német keresztények 
tudtára, hogy nincs különbség temp-
lomok és mecsetek között, ezért aki a 
harangtornyokra igent mond, nem 
mondhat nemet a minaretekre sem. 

Woelki néhány éve a homoszexuáli-
sok jogai mellett állt ki hasonló vehe-
menciával. Miért? Mert Isten eme 
jeles embere szerint a németeknek 
kutya kötelességük be- és elfogadni 

mindenkit azok után, amit a nemzeti-
szocializmus idején elkövettek.

Amíg ezt megemésztjük, hadd idéz-
zem fel Shlemon Warduni bagdadi 
segédpüspök szintén minapi segély-
kiáltását: „Nyugati keresztények, hol 
vagytok a kegyelem évében?” 

Most erre mit mondjak? Mecsetet 
építünk a migránsoknak. Mégis hol 
lennénk? 

A katolikus egyházra évtizedek óta 
jellemzŒ egyfajta lappangó defetiz-
mus. A vallás, amely azzal a krisztusi 
paranccsal indult el világhódító útjá-
ra, hogy „Menjetek, tegyetek tanítvá-

nyommá minden népet!” (Mt 28,19), a 
XX. század második felében feladta 
ezt a küldetését. 

A II. vatikáni zsinat Nostra aetate 
cím° nyilatkozata hosszasan taglalja, 
mennyi érték rejlik a keleti vallások-
ban. Szinte már-már egy étlap, amely-
rŒl kedvére választhat az istenkeresŒ 
ember. Nehezen feloldható ellentmon-
dásban áll ez azzal, hogy „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6).

Sebaj! Haladni kell a korral. Egy 
szekuláris és – legalábbis névleg – 

egyenlŒségen alapuló világban ember 
és ember, vallás és hiedelem között 
nem szabad különbséget tenni. Akkor 
sem, ha ezt keleten nem nagyon értik 
meg, és a Róma által áhított színpa-
dias párbeszéd hátterében tovább 
folyik a keresztényüldözés. Hinduk, 
muszlimok, buddhisták váltakozó in-
tenzitással rombolják a templomokat 
és a keresztény közösségeket. 

És akkor mit teszünk? A Woelki-
féle fŒpapok hívására Agnus Deit 
énekelve vonulunk az építŒtáborba 
felhúzni egy mecsetet.

Vagy nem. A befogadáspárti euró-
pai papok minden erŒlködése ellenére 
úgy t°nik, a hívek egy, és cseppet 
sem kicsiny része nem kér ebbŒl a 
politikailag korrekt beszédmódból és 
programból. 

A misszionárius vértanúk és az 
arénák mártírjai, a katonaszentek és 
a keresztesek példáiból tudhatjuk, 
hogy valaha létezett egy harcos, ak-
tív, meg nem alkuvó kereszténység, 
amely át akarta formálni, jobb hellyé 
akarta tenni a világot. 

Ugyanerre tanítanak bennünket a 
francia és orosz ellenforradalmárok 
vagy a hitükért fegyvert ragadó 
mexikói cristerók a XVIII. század 
végérŒl, illetve a XX. század elejérŒl. 
És e körbe tartozik az a maréknyi 
önkéntes is, akik a Közel-Kelet ke-
resztény milíciáihoz csatlakozva vál-
lalták, vállalják a harcot az iszlamis-
tákkal: napról napra egy-egy falut 
védve bármikor elnyerhetik a mártí-
rok koszorúját. 

Pedig „jó” ötletekbŒl nincs hiány. 
Lehet diszkót rendezni a plébánián, a 
belga papok akár egy kutyát is ké-
szek eltemetni, és semmi sem zárja 
ki, hogy a boldogító igent bungee 
jumping közben mondjuk ki, ha 
éppen erre vágyunk. Ennek ellenére 
a templomok egyre üresebbek.

Mert minél liberálisabb az egyház, 
annál kevésbé van rá szükség, hiszen 
ahhoz, hogy bolond legyek, nincs 
szükségem iránymutatásra. Nehéz 
ezt belátni, tudom. FŒleg olyan siker-
propaganda mellett, miszerint Auszt-
riában már valami nyolcvan migráns 
katolizált. Nyolcvan. MennyibŒl? Az 
Eurostat szerint tavaly 1,2 milliónyian 
érkeztek Európába. Ezzel a nagy 
eredménnyel szemben ott áll a szo-
morú tény, hogy a 2013-ig megfigyelt 
(tehát a migrációs válság hatásaival 

Ferenc pápa üzent
a menekülteknek
2016. április 19. 
Ferenc pápa a római Astalli-mene-

kültközpont létrehozásának évfordu-
lójára küldött videóüzenetben bocsá-
natot kért a menekültektŒl, amiért a 
„társadalmunk elzárkózik” tŒlük, és 
ajándéknak nevezte Œket. 

A pápa szerint a menekültek híd-
ként köthetik össze a távoli népeket, 
a kultúrákat és a vallásokat. 

A menekültek nem terhet, hanem 
ajándékot jelentenek – mondta Fe-
renc pápa a menekültekrŒl a jezsuita 
rend által m°ködtetett római Astalli-
menekültközpont létrehozásának év-
fordulója alkalmából küldött videó-
üzenetében.

„Túl sokszor nem fogadtunk be ben-
neteket! Teherként, problémaként, 
költségként kezelnek, miközben aján-
dék vagytok” – mondta a katolikus 
egyházfŒ. A pápa bocsánatot kért 
„társadalmunk elzárkózása és közöm-
bössége miatt”.  

Úgy fogalmazott, hogy „a menekül-
tekkel szembeni magatartást az a 
félelem okozza, amely szerint a tár-
sadalomban jelenlétük élet- és men-
talitás-változáshoz” vezethet. 

Ferenc pápa kijelentette: „a mene-
kültek mindegyike hídként kötheti 
össze a távoli népeket, megteremtheti 

nem kiigazított) trendek alapján húsz 
éven belül Németországban elvesztik 
többségüket a keresztények. Auszt-
riában sem jobb a helyzet, ott is 
évente ezrek lépnek ki az egyházból. 

De az a fŒ, hogy a templomok és a 
mecsetek között nincs különbség, a 
keleti vallások pedig telis-tele vannak 
értékkel. S ha egyszer majd muszlim 

kancellárja lesz Németországnak, 
Woelki érseknek sem kell többé tép-
nie a száját a rasszisták miatt, mert 
ezrek vonulnak majd – ha nem is 
önként, de dalolva – a Rabszolgák 
kórusát énekelve valamelyik nagyme-
cset építésére.                Magyar IdŒk

a különbözŒ kultúrák és vallások ta-
lálkozását, út lehet közös embersé-
günk újbóli felfedezésére”. 

Hozzátette: „mindannyian idegenek 
és zarándokok vagyunk ezen a földön 
(...) a közösen tett út kevésbé ijesztŒ”.

A fenállása 35. évfordulóját 
ünneplŒ, római székhely° Astalli-
központot a nemzetközi Jezsuita 
Menekült-szolgálat (JRS) tartja fenn. 
Évente több mint húszezer mene-
kültnek nyújtanak segítséget csak az 
olasz fŒvárosban. 

mandiner.keresztény

Mecsetépítô tábor érseki áldással Ti ajándékok vagytok!
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. május 15-én vasárnap de. 11 órakor
Pünkösdi ISTENTISZTELET Úrvacsor Közösség  

 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. május 15-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016.május 15-én de. 11 órakor 
 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 május 15-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

GOLD COAST — ROBINA 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) 

du. 2 órakor Bibliaóra
2016. minden hónap harmadik vasárnapján 

du. 2 órától 
Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
az Istentisztelet után közös ebéd

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

2016-ban de. 11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
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

Melbourne
Pünkösdi Istentisztelet és 

Úrvacsora Közösség
A Nth. Fitzroy-i Magyar 

Református Templomban
2016. május 15-én 

vasárnap de. 11 órakor
121 St. Georges Rd. North Fitzroy
11-es villamos a Collin Street-rôl

Igét hírdet: 
Nt. Dézsi Csaba

Istentisztelet után ebéd a templom 
melletti  Bocskai Nagyteremben

A Magyar Református Egyház Bocskai Termében, szép Anyák napi 
mûsort rendeztek a vasárnapi iskolások és magyar nyelvtan tanuló 
gyerekek. Gratulálunk a tanároknak a munkájukért és a gyerekeknek a 
fellépésükért, elôadásukért. Csutoros István

A Vasárnapi Iskolának Anyák napi Mûsoros 
Délutánja a Bocskai Nagyteremben.
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Anyáknapi mûsor a Bocskai Nagyteremben
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Trecentónak, 2. 
Bégumnak, 3. A maharadzsalepke, 4. 
Antonius, Oktavius, Lepidus, 5. A hol-
océnben, a földtörténeti jelenkorban, 
6. Pakson, 7. Tumornak, 8. Szalmiák-
szesznek, 9. Terjeszkedés, 10. Gehei-
me Staatpolicizei (titkos állam randôr-
ség.

E heti kérdéseink:
1. Mit neveznek garrotte-nak?
2. Melyik naprendszerünk legkisebb 

bolygója?
3. Melyik nép nemzeti eledele a 

rizottó?
4. Hány oldala van az ikozaédernek?
5. Hogy nevezik az angol parlament 

felsôházát?
6. Melyik szerzetesrendt rövidítik az 

O.S.P. betükkel?
7. Melyik helységünk legkiemelke-

dôbb pontja Nagy-Csákány?
8. Ki a zeneszerzôja a Goldberg-

variációk címû zenemûnek?
9. Mibôl készül a konyak?
10.Mennyi a vemhességi idejük az 

elefántoknak?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Természetfilmesek utolsó mondatai:
--- A kezemben tartott növényevô 

lábatlan gyíkot, csak a szakemberek 
tudják megkülönböztetni a hasonló 
kinézetû szakállas viperától...

--- A mindenevô vándorhangyáknak 
talán egyetlen hibájuk a rossz látásuk, 
ezért nem is sejthetik, hogy a vonulási 
útjuktól csupán fél méterre állok...

--- Ennél a kialudt tûzhányó kráte-
rénél...

--- Szerencsére a nyársas antilop 
bikák a párviadal közben csak egy-
másra figyelnek...

--- Az ember nem is gondolná, hogy 
ilyen közel engednek magukhoz ezek a 
hatalmas testû gorillák...

--- A jóllakott oroszlán emberre soha-
sem támad...

---- A hírhedt emberevô medvét ép-
pen 3 éve lôttek ki, pont itt a barlang 
bejáratánál...

--- Ezek a jámbornak tûnô hatalmas 
fókák a szárazföldön esetlenül mozog-
nak...

--- Arra keressük a választ, hogy mi-
ért hagyja ott áldozatát az anakonda, 
ha ember jelenik meg a környéken...

--- Az uráli bagoly tojójáról sok véres 
történetet mesélhetnek a madarászok, 
de szerencsére ez itt most egy hím...

* * *
Az angol, a francia és a magyar be-

szélgetnek róla, hogy kinek a nyel-
vében bonyolultabb kiejteni a szava-
kat. Kezdi az angol:

--- Nálunk baromi nehéz a kiejtés, 
például az asztalt úgy kell írni, hogy 
„table” és úgy ejtik, hogy „téböl”.

--- Az semmi --- mondja a francia --- 
nálunk úgy kell írni, hogy „bonjour” és 
úgy ejtik, hogy „bonzsúr”.

--- Ugyan --- mondja a magyar --- az 
igazi nehéz kiejtés nálunk van. Úgy 
írják, hogy „mit tetszik mondani?” és 
úgy ejtik, hogy „He?”

* * *
A nyelvtan tanár kérdezi Mórickát:
--- Milyen idôben vannak ezek az 

igék: én fázom, te fázol, ô fázik.
Móricka felel:
--- Hideg idôben.

* * *
--- Mit csinál a skót, ha fázik?
---???
--- Közelebb ül a gyertyához!
--- És mit csinál, ha még mindig 

fázik?
--- ???
--- Meg is gyújtja!

* * *
Egy nô bemegy az állatkereskedésbe. 

Meglát egy 38000 Ft-os papagájt, ami-
nek egyik lábán piros, a másik lábán 
kék szalag van. A nô megkérdezi az 
eladót:

--- Tessék mondani, miért ilyen drága 
ez a papagáj?

--- Mert 2 nyelven beszél. Ha meghúz-
za a kék szalgot, akkor angolul beszél, 
ha a pirosat, akkor magyarul.

A nô elôször meghúzza a piros szala-
got.

Papagáj: 
--- How are you?
Ezután meghúzza a kéket.
Papagáj:
 --- Hello! Hogy s mint?
--- És ha mindkettôt meghúzom??
Papagáj:
 --- Akkor elesek b...meg!

* * *
Bemegy egy fickó a kocsmába. Kér 

egy italt, majd beszédbe elegyedik a 
csapossal, akinek irtózatosan nagy 
tenyere van. A sokadik ital után a 
csapos megemlíti, hogy neki bizony 
van egy csodalámpája, amiben egy 
dzsinn lakik. Ez a dzsinn viszont a 

mesebelivel ellentétben csak gazdá-
jának egyetlen kívánságát teljesíti. 
Emberünknek megtetszik a dolog, el-
kezd alkudozni, majd megveszi a 
tulajtól.

Mikor kilép az ajtón, gondolja, kipró-
bálja a szerzeményt. Mikor megjelenik 
a dzsinn, mondja neki:

--- Kérek egy nagy halom stexet!
A dzsinn csettint egyet az ujjával, 

majd az égbôl elkezd tonnaszám öm-
leni a keksz. A férfi nagy nehezen 
visszamenekül a kocsmába, és felhá-
borodottan mondja a csaposnak:

--- Ember, maga becsapott engem! Ez 
a dzsinn nagyothalló, kértem tôle stex-
et, erre adott nekem kekszet! Ráadásul 
csak egy kívánságot teljesít, így módo-
sítani sem tudom a kérésemet.

A csapos szomorúan felemeli nagy 
lapátkezét:

--- Uram, gondolja, hogy én az egyet-
len kívánságomat egy 30 centis MA-
ROKRA fecséreltem volna?

* * *
Az öreg zsidó sétál a tengerparton 

egyetlen unokájával. Hirtelen egy 
hatalmas hullám elragadja a kisfiút.

Az öreg felnéz az égre és így szól:
--- Ó uram, ô volt az én egyetlen 

unokám, hogy vehetted el tôlem ilyen 
borzasztó módon? A fiam és a felesége 
sose fogja mag túltenni ezen a veszte-
ségen.

Egy újabb hatalmas hullám visszalöki 
a kisfiút az öreg lábához.

A nagyapa felnéz az égre és így szól:
--- Volt rajta egy kalap is!

* * *
Öreg bácsika elmegy az életbiztosí-

tóhoz, hogy szerzôdést kössön velük, 
de az ott lévô hölgy megkérdezi:

--- Hány éves, bácsika?
--- 102 éves vagyok.
--- 102?! És a maga korában élet-

biztosítást akar kötni? Tudja mit? 
Jöjjön vissza holnap.

--- Holnap nem jó. Akkor lesz az apám 
születésnapja.

--- Az apja születésnapja!? Hány éves 
az apja?

--- 139.
--- Akkor jöjjön vissza a jövô héten.
--- Jövô héten végképp nem jó. Akkor 

lesz a nagyapám esküvôje.
--- A nagyapja esküvôje!? Hány éves 

a nagyapja?
--- 164.
--- És az ô korában meg akar háza-

sodni?
--- Nem akar, de a szülei erôltetik....

* * *
A föld gömb alakját akarja érzékel-

tetni a tanár a diákokkal.
--- Móricka! Ha én itt a tanterem 

közepén elkezdek ásni, és ások, ások, 
hova jutok?

--- A diliházba.
* * *

--- Mi lesz Hófehérkébôl ha megfogja 
a magasfeszültségû áramvezetéket?

--- ???
--- Hamupipôke.

* * *
Az ifjú pár megérkezik a szállodába. 

Mikor indulnának a szobájukba, a 
recepciós udvariasan megkérdezi:

-- Hánykor kérnek ébresztést?
A feleség szeme felcsillan:
--- Egykor, háromkor, ötkor, és 

hétkor...
* * *

--- Miért élnek oly sokáig Skóciában 
az emberek?

--- ???
--- Mert drága a temetés.

Egyperces tudomány
Igaz-e, hogy a cápák sohasem 

lesznek rákosak?
Minden évben több tízmillió cápa 

esik a kereskedelmi halászat áldoza-
tául a világtengeren. A cápák ipar-
szerû mészárlásának hátterében a 
távol-keleti konyha kulináris igényei 
mellett komoly szerepet játszik a rák 
elleni csodaszernek kikiáltott cápa-
porc iránti kereslet is.
A cápák sem jelentenek kivételt
Az az áltudományos legenda, amely 

szerint a cápák között sohasem fordul 
elô rákos megbetegedés, dr. William 
Lane „A cápák nem lesznek rákosak” 
címû, 1992-ben kiadott könyve nyo-
mán vált népszerû tévhitté.

A cápaporc-kivonat, mint rákot gyó-
gyító készítmény iránt az 1990-es 
évektôl megugrott kereslet következ-
ményeként, az Egyesült Államok at-
lanti és csendes-óceáni partvidékén 
két évtized alatt majdnem 80 száza-
lékkal csökkent a cápapopuláció 
egyedszáma. A 2000-es évek elején, 
Garry K. Ostender és kutatócsoportja 
rendkívül alapos elemzéssel 40 kü-
lönbözô tumor típust mutattak ki a 
cápák, illetve a velük rokonságba álló 
porcos halak (Chondrichtyes) körén 
belül, bebizonyítva ezzel a „rákmentes 
cápák” teóriájának áltudományos jel-
legét.

Ostender kutatatásai egyértelmûvé 
tették, hogy a rák kialakulásának koc-
kázata a cápák biológiájában is kódol-
va van, más magasabbrendû élôlé-
nyekéhez hasonlóan. A rák kialakulása 
a sejtek mutációs rátájának egyik le-
hetséges következménye, de ez az a 
mechanizmus, amely az evolúciós 
változások lehetôségét is biztosítja.

A rák egyáltalán nem ember-specifi-
kus, hanem az egész állatvilágban elô-
forduló jelenség, és ez alól a cápák 
sem jelentenek kivételt.

Például a rákmentesnek hirdetett 
tasmán ördögnél is ugyanúgy elôfor-
dulhat ez a betegség, mint az elefán-
toknál. A fosszíliák tanúsága szerint 
már a dinoszauruszoknál is kimutat-
ható az áttételes rákbetegség.
Gyilkos marketing

A cápaporc-kivonat, mint a rákot 
gyógyító készítmény legendája sokkal 
inkább a marketingnek, mintsem a 
klinikai tapasztalatoknak köszönhetô.

Semmiféle egészségügyi statisztika 
nem támasztja alá azt, hogy a cápa-
porc-kivonat szedése megállítja, vagy 
visszafordítja az emberi szervezetben 
kialakult kóros sejtburjánzást. Ez az 
áltudományos elmélete sokkal na-
gyobb veszélyt jelent a cápákra nézve, 
mint a köztük valóban jóval ritkább 
tumoros megbetegedések. 

A világtengeren éves átlagban mint-
egy 60-80 millió cápát fognak ki, 
részben a távol-keleti konyha egyik 
értékes nyersanyagának számító cá-
pauszony, másrészt pedig a kereskede-
lemben felhasznált cápaporc-kivonat 
alapanyagának beszerzése miatt.

Az elmúlt két évtizedben a termé-
szetvédelmi intézkedések ellenére 
sem sikerült számottevôen visszaszo-
rítani a kereskedelmi –-- nem egyszer 
illegális –-- cápahalászatot. A kímélet-
len pusztítás miatt egyes, korábban 
közönségesnek tekinthetô fajok, mint 
például a kékcápák (Prionace galuca) 
populációja radikálisan lecsökkent, és 
nem egy faj napjainkban már kihalás 
közeli állapotba került.

A cápák, mint a tengeri táplálék-
piramis csúcsán elhelyezkedô ragado-
zók nagyon fontos szerepet töltenek be 
a rendkívül sérülékeny óceáni öko-
szisztéma egyensúlyában. Mértéktelen 
pusztításuk nem segít a rákbetegeken, 
viszont állományuk megritkulása sú-
lyos sérülést okoz a tengeri ökoszisz-
témának.

Miért vannak lyukak a kekszen?
Azt hihetnénk, hogy nincs semmi 

különösebb oka annak, hogy a legtöbb 
keksz lyukas, valójában azonban nem 
véletlenül lyukacsos a ropogós keksz-
darab.

A klasszikus háztartási kekszet min-
denki jól ismeri.

Sokan gondolhatnánk, hogy a rajta 
látható lyukak csak esztétikai szerepet 
töltenek be, esetleg így egyszerûbb 
legyártani a kekszet, de nem így van– 
ha nem lyuggatnák ki, a tészta nem 
sülne meg rendesen, és a közepe nem 
lenne ilyen ropogós.

A lyukak nélkül a kekszek külseje 
szilárdabb, belseje puhább volna, és 
ezek a mélyedések akadályozzák meg 
a tésztát abban, hogy középen felfújód-
jon.

A lyukakon keresztül képes a meleg 
levegô kiszabadulni a tészta belsejébôl, 
ezért nem púposodik fel úgy, mint egy 
sima sütemény.

Készítése során a tésztát hosszú lapos 
sorokban terítik ki, majd átvonultatják 
egy olyan gép alatt, ami telelyuggatja 
a még nyers kekszet. A lyukak sûrûsé-
ge és nagysága attól függ, milyen vas-
tag lesz a keksz, és milyen nagy dara-
bokat készítenek majd az egységes 
tésztából. A strategikus lyukpozicioná-
lás nagyon fontos: ha túl közel kerül-
nek egymáshoz, a keksz kiszárad, 
mert túl sok gôz távozik belôle, ha 
pedig nagyon szellôsen lyuggatják 
meg a tésztát, részben felfújódhat, 
mivel ekkor túl kevés gôz hagyja el a 
réseken keresztül. A lyukaknak tehát 
nagyon fontos szerepük van a tészta-
készítésben, és korántsem csak díszí-
tôelemekként kerülnek rá a tésztára.

Miért leszünk libabôrösek?
A libabôr tulajdonképpen mára 

teljesen haszontalan funkcióvá vált, 
hála a modern civilizációnak --- szere-
pe ugyanis a hô termelése és megtar-
tása, amit ma már sokkal hatékonyabb 
módszerekkel is meg tudunk oldani.

A bôrben ülô szôrtüszôkhöz egy-egy 
apró simaizom (latin nevemusculus 
arrector pili) kapcsolódik. Megfelelô 
inger hatására a szôrtüszôt a bôrfelszín 
felé emeli, a szôrszálat felegyenesíti: 
ez a libabôr (lúdbôr). A jelenséget 
egyébként tudományosan pilomotor 
reflexnek nevezzük, és hideg, valamint 
felfokozott érzelmek hatására is meg-
jelenhet.

A libabôr az állatok esetében élettani 
szerepet tölt be a hôszabályozásban: a 
kicsinyke izmok munkája hôt termel, 
amit a fölegyenesedô szôrszálak a test 
közelében tartanak. Ôseinket ez a túl-
élésben segíthette, ma már azonban 
semmi szükségünk nincs rá, hiszen 
ennél sokkal hatékonyabb módon old-
hatjuk meg, ha fázunk: felkapunk egy 
meleg pulóvert, vagy több rétegnyi 
ruhát magunkra.

Ha a testünket másféle stressz éri, 
szintén libabôrösek leszünk: ennek 
sem evolúciós elônye, sem hátránya 
nincs, egyszerûen haszontalan, ha 
nincs összekötve a hôszabályozással. 
Így gyakorlatilag el is hagyhatnánk a 
libabôrt az evolúció során, valamiért 
azonban mégis rajtunk ragadt --- egye-
lôre.

Miért barnul be a felvágott alma?
A gombák és baktériumok elleni 

védelemre szolgál az, hogy az alma 
bebarnítja magát, ha felvágjuk- a gyü-
mölcs gyakorlatilag védôréteget von 
maga köré, hogy ne essen baja.

Van, aki kifejezetten nem szereti a 
megbarnult almát --- pedig a gyümölcs 
ízén semmit nem változtat ez az auto-
matikus védekezô mechanizmus, ami-
tôl kicsit megváltozik a színe. Amikor 
elvágjuk az almát, a sejtjei megsérül-
nek, és úgy reagálnak, mintha ve-
szélyben lennének: olyan enzimek lép-
nek kölcsönhatásba oxigénnel, 
amelyek válaszreakcióként vékony 
védôréteget képeznek az alma felü-
letén, ettôl barnul be a gyümölcs.

Azt a vegyületet, amely kifejezetten 
ezért a védelemért (és ezzel a 
barnulásért) is felel, orto-kinonnak 
nevezzük. Ez magában színtelen, de 
amikor reakcióba lép aminosavakkal 
és oxigénnel, melanint termel - ettôl 
színezôdik el a gyümölcshús.

Ha nem szeretné, hogy barnulni 
kezdjen az alma, tegye be felvágás 
után rögtön a hûtôbe --- ez lelassítja az 
oxidációs folyamatot. Ugyanilyen ha-
tással van az is, ha vízbe teszi, vagy 
citromlével locsolja le.



00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Hogy volt?! (2016)   
02:25 Makrancos hölgy 
(1943)  Magyar filmvíg-
játék  Rendezte: Martonffy 
Emil. Szereplők: Karády 
Katalin (Benedek Pálma), 
Jávor Pál (Jámbor Pál), Le-
hotay Árpád (Pálma apja), 
Balázs Samu (Inas) A pénz 
nagy úr, és akinek temér-
dek pénze van, azt képzeli, 
mindent megengedhet ma-
gának. Így véli ezt  Bene-
dek Pálma, a gazdag gyá-
ros elkényeztetett lánykája 
is. Nem csoda, hogy az e- 
gész ház és a teljes sze-
mélyzet valósággal mene-
kül előle, sőt az apja is alig 
várja, hogy végre megsza-
baduljon tőle. Ehhez egy 
vakmerő vő kellene, aki 
elvenné a morc Pálmát, és 
el is vinné csinos hozomá-
nyával együtt a lehető leg-
messzebb. De a legmaka-
csabb kérők is lelépnek, 
mihelyst közelebbről meg-
ismerik az amúgy mutatós 
leányzót. 
03:40 A Legenda dalai  
04:05 Slágertévé  Vidám, 
zenés műsor Kovács Kati 
és Haumann Péter vezeté-
sével. 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró Borló-hegy-
ség - Szolyvától Dolháig
05:50 Elfeledett magyar 
irodalom Károli Gáspár 2. 
rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora  Prof. 
Dr. Cey-Bert Róbert Gyula 
polihisztor
06:50 Ridikül  
07:50 Világ Kikötő  Málta 
- Lovagok Szigete
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Öt kontinens   
09:05 Orosz nyelvű hírek    
09:15 Világ    
09:40 Summa    
10:05 Isten kezében  
10:30 Tanúságtevők   
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:25 Hazai pálya (1968)  
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Palásthy György Sze-
replők: Csákányi László, 
Hacser Józsa, Horváth Te-
ri, Latinovits Zoltán, Pécsi 
Sándor, Sztankay István, 
Tompa Sándor 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk    
13:45 Öt kontinens  
14:15 Rúzs és selyem   
14:45 Csángó mise 
16:00 Roma Magazin   
16:30 Domovina   
17:00 Itthon vagy!   
17:25 Társbérletben a 
tárgyakkal  
18:00 Gregus Máté nyo-
mában. Magyar ismeretter-
jesztő film  
19:00 Hogy volt?!  
20:00 Már egyszer tetszett! 
Szín-házibuli I. rész
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Donkey Xote  Ma-
gyar tévéfilm  Rendezte: 
Bánovits Ottó
22:00 Szegény gazdagok 
(1959)  Magyar film  Ren-
dezte: Bán Frigyes
23:35Csángó mise
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00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szenes Iván írta
02:15 Hazai pálya (1968)  
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Palásthy György. Sze-
replők: Csákányi László, 
Hacser Józsa, Horváth Te-
ri, Latinovits Zoltán, Pécsi 
Sándor, Sztankay István, 
Tompa Sándor. Az ironi-
kus vígjáték az isten háta 
mögötti Kiskunbékáson 
játszódik, az ötvenes évek 
végén. Munkalehetőség 
nincs, a város volt NB III-
as "aranycsapata" szétszé-
ledt. Köves, a népboltve-
zető, futballedző-középcsa-
tár kapitány Virág tanácsel-
nök megkerülésével egy 
ládagyár létesítésébe fog - 
történetesen a focipálya 
közepén. Az egész falu 
lázban ég, visszatérhetnek 
az ingázók is. Ezt a zűrza-
vart használja ki Virág: 
hogy megszüntesse a 
"kalandor kispolgári anar-
chiát", saját magát jelenti 
fel a szabálytalan pénzki-
utalások miatt. De leváltás 
helyett kormánykitüntetést 
kap, amit Köves leakaszt a 
tanácselnök  mellényéről.
03:40 Virágzó Magyaror-
szág Kunhegyes
04:05 Már egyszer tetszett! 
Szín-házibuli I. rész
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Elfeledett magyar 
irodalom  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Toko-
dy Ilona világhírű Kossuth-
díjas operaénekes
06:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Kanizsai 
Dorottya
07:10 Lánc - lánc csillag-
lánc - A napfényfia 
Magyar zenés film  
08:05 Német nyelvű hírek   
08:15 Térkép   
08:45 Szeretettel 
Hollywoodból   
09:10 Orosz nyelvű hírek   
09:25 Család és otthon   
09:50 Minden tudás    
10:10 Önkéntesek   
10:40 Evangélikus 
magazin   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Anima formosa 
Magyar dokumentumfilm   
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor    
13:45 Térkép    
14:15 Család-barát   
15:45 Srpski Ekran   
16:15 Unser Bildschirm   
16:45 Magyar gazda   
17:10 Útravaló   
17:25 Társbérletben a 
tárgyakkal  
17:55Történet a mangali-
cáról 
18:55 HAUMANN PÉ-
TER KÖSZÖNTÉSE 
Tengerszem (2002)   
19:55 Dallamról dallamra 
A vén budai hársfák - Eise- 
mann Mihályra emlékezünk
20:25 Űrdisco - Szűcs 
Judith  
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000)  
Irányi Dániel (1822-1892) 
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szabadság tér '5.
02:10 Könnyű kis gyilkos-
ság (1967)  Rendezte: Ré-
nyi Tamás
03:55 7. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál   
05:00 HÍRADÓ 
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Hazajáró Gyalui-
Havasok - Átmenetek a 
Szigethegységben
05:50 Elfeledett magyar 
irodalom  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Tu-
nyogi Henriett balettmű-
vész. Tunyogi Henriett 
táncművész, koreográfus 
és jelmeztervező. Szerinte 
a gondolatok és a cseleke-
detek tesznek széppé. Ön-
maga a bizonyíték saját hit-
vallására. Vajon miért kell 
ehhez negyven napig 
csendben maradni?
06:50 Ridikül  
07:40 Ariadne barlangjai - 
Húsz év a Pilis mélyén 
mélyén. Magyar film  
08:15 Menjek/maradjak - 
New York Magyar 
dokumentumfilm  
08:45 Német nyelvű hírek  
08:55 Hazajáró    
09:25 Magyar Krónika  
09:50 Orosz nyelvű hírek   
10:10 Útmutató    
10:40 Kereszt-Tények   
10:50 Így szól az Úr!   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Királyi vadászat 
(1981);Rendezte: Török 
Ilona. Szereplők: Bánsági 
Ildikó (Zita királyné, Aldobói 
Éva), Csere László (Éliás), 
Dánielfy Zsolt (Antal ezre-
des), Emőd György (2. fény-
képész), Fonyó József (Rup-
pert Géza hadnagy), Korcs-
máros György (1. fényké-
pész), Kovács István (Gróf 
Hunyadi Tamás), Máday 
György (Ostenburg ezredes), 
Pándi Lajos (Rakovszky 
István, királypárti politikus), 
Sörös Sándor (Boross Sán-
dor hadnagy), Szabó Imre 
(Gratz Gusztáv, királypárti 
politikus), Szabó Sándor 
(Gróf Erdődi Pál), Szomba-
thy Gyula (Primasz Gábor 
föhadnagy), Tordy Géza 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró    
14:10 Magyar Krónika  
14:40 Család-barát   
16:00 Slovenski utrinki  
16:30 Alpok-Duna-Adria   
17:00 Család és otthon    
17:25 Társbérletben a 
tárgyakkal (2011)  A cipő
17:55 A narancslé útja - 
Facsarva, Brazíliából 
Magyar dokumentumfilm 
18:25 Lóverseny a Csalló-
közben (2014)  Magyar 
dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! (2015)  
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)  Mátra
02:20 Királyi vadászat 
(1981) Rendezte: Török 
Ilona
04:10 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 HazajáróUdvarhelyi-
dombság - Az anyaszék 
szívében
05:50 Elfeledett magyar 
irodalom   
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Gyura 
Barbara a Szemem Fénye 
Alapítvány vezetője
06:50 Ridikül   
07:45 A narancslé útja - 
Facsarva, Brazíliából Ma-
gyar dokumentumfilm Az 
Európában elfogyasztott 
narancslé 80%-a Brazíliá-
ból származik, és az ital 
útja a fogyasztókig elége-
detlenséggel és méltányta-
lansággal van kikövezve. 
A Bombera Krisztinával 
forgatott film bemutatja 
azokat az embertelen mun-
kakörülményeket, ame-
lyek között a Magyarorszá-
gon is legnépszerűbb gyü-
mölcslé készül. A film arra 
is keresi a választ, hogy az 
európai szupermarketlán-
coknak, amelyekben a leg-
több narancslevet adják el , 
milyen szerepe van a hely-
zet kialakulásában és lehet-
séges megoldásaiban.
08:20 Lóverseny a Csalló-
közben Magyar dokumen-
tumfilm. Újra felpezsdült a 
lovas élet a csallóközi So-
morján! Húsz év után is-
mét megtelt a lóversenypá-
lya lelátója! Több mint har-
mincöt országból érkeztek 
nézők és lovasok a somor-
jai Duna-kupa díjugrató 
versenyre. Lélegzetelállító 
helyen éled újjá a régi 
hagyomány!
08:45 Német nyelvű hírek   
08:55 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Lazáry 
Sándor története
09:25 Orosz nyelvű hírek   
09:35 Iskolapad    
10:00 Élő egyház    
10:20 Katolikus krónika    
10:50 Isten kezében  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Társasjátékok 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!   
13:45 Összhang (A Kár-
pát-medence zenéje, 2010)  
14:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Lazáry 
Sándor története
14:50 Család-barát   
16:05 Életkerék   
16:35 Tálentum Zoób Kati 
divattervező. 
17:05 Kosár    
17:30 Társbérletben a 
tárgyakkal (2011)  A 
szemüveg
18:00 MMA - portré 
sorozat.  Kidöntött fáink 
suttogása - Portréfilm Ágh 
István költőről
18:55 Hogy volt?!  
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek  
01:25 Fábry  
02:40 Társasjátékok 
(1992)  Rendezte: Málnay 
Levente. Szereplők: Almá-
si Éva (Rosa), Blaskó Péter 
(Pascual), Kaszás Attila 
(Toni), Korognai Károly 
(rendőr), Kováts Adél (Mi-
mi), Ráckevei Anna (Mon-
se), Szabó Gabi (Paloma), 
Téry Sándor (Arturo), Tor-
dy Géza (Roque)
04:00 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Hazajáró Drávaköz 
- Hegyaljától Alfalukig
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:40 Öt kontinens   
07:10 MMA - portré soro-
zat  Kidöntött fáink sutto-
gása - Portréfilm Ágh 
István költőről
08:00 Német nyelvű hírek   
08:10 Unió28  
08:35 Kosár    
09:00 Itthon vagy!   
09:30 Szerelmes földrajz  
A természetben minden a 
helyén van. Szemadám 
György sok „műfajú” al-
kotó: Munkácsy-díjas fes-
tőművész, művészeti író, 
filmrendező, ismeretter-
jesztő tévéműsorok szer-
kesztője és közreműködő-
je, a Magyar Művészeti 
Akadémia tagozatvezetője, 
Érdemes Művész. 
10:05 Rúzs és selyem   
10:30 Orosz nyelvű hírek  
10:40 Öt kontinens  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:40 Azurexpress (1938)  
Magyar romantikus film  
Rendezte: Balogh Béla. 
Szereplők: Páger Antal 
(Rák Tamás), Szeleczky 
Zita (Rákné, Erna), Básti 
Lajos (Bánáth Dénes), Tol-
nay Klári (Teri), Fónay 
Márta (Katerina) Rák Tamás 
a legénybúcsújának estéjén 
megment egy öngyilkosjelölt 
lányt, Terit. Mivel a lánynak 
nincs hová mennie, hazaviszi 
magával a lakására. Másnap 
az esküvő után feleségével 
felül a Velencébe induló vo-
natra. A folyosón Terivel ta-
lálkozik, aki tévedésből u- 
gyanerre a vonatra szállt. 
Székesfehérváron Tamás 
leszáll a vonatról Terivel, 
hogy megváltsa számára a 
jegyet. Közben a vonat elin-
dul, ő pedig lemarad. A ma-
gára maradt feleség egy úti-
társát mutatja be a rokonok-
nak Velencében. Tamás is 
megérkezik Terivel. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Család-barát   
14:55 Privatizáció Magyar 
dokumentumfilm  
15:50 Novum   
16:25 Szabadság tér '56 
17:15 Hogy volt?!  
18:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
19:00 Mindenből egy van 
20:00 Bízunk benned! 
(2014)  A templomépítők 
csapata és a Futanyuk
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Fábry  
22:50 Munkaügyek - Ir-
Reality show Büro boys 
23:20 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:20 Gasztroangyal  
02:15 A kard (1976)  Ma-
gyar filmszatíra; Rendezte: 
Dömölky János. Szerep-
lők: Haumann Péter (Boj-
ti), Szemes Mari (Bojtiné), 
Őze Lajos (Rimányi igaz-
gató), Kállai Ferenc (mi-
niszterhelyettes), Sinkovits 
Imre (osztályvezető), Te-
messy Hédi
03:30 Virtuózok 8/6.
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Hazajáró Liptói-
havasok 3. 
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Privatizáció Magyar 
dokumentumfilm  
07:40 Német nyelvű hírek   
07:50 Élő egyház    
08:10 Orosz nyelvű hírek   
08:25 Novum  
08:50 Angol nyelvű hírek   
09:10 Nemzetiségi Kultú-
rák Napja  A tavalyi évhez 
hasonlóan a közmédia i- 
dén is megrendezi a Nem-
zetiségi Kultúrák Napját. 
Az egész napos élő köz-
vetítéssel és helyszíni beje-
lentkezésekkel készülő te-
levíziós és rádiós műsorfo-
lyam célja, hogy a többségi 
társadalom jobban megis-
merje a hazánkban élő 
nemzetiségeket. Az egész 
napos műsorfolyamban 
fókuszba kerül a 13 nem-
zetiség kultúrája, népszoká-
sai, gasztronómiája, múltja 
és jelene. Zenészek, művé-
szek, színészek közremű-
ködésével készült beszél-
getések és produkciók, va-
lamint az ország több pont-
járól élő bejelentkezések 
színesítik a programot. I- 
dén is megszólítunk olyan 
híres személyeket, akik 
maguk is valamelyik nem-
zetiséghez tartozónak vall-
ják magukat.
10:45 Térkép    
11:20 Virtuózok
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Szabadság tér '56 
14:15 Ybl 200 (2014)  A 
Károlyi-kastély Füzérrad-
ványon. Dokumentumfilm  
14:20 Kolozsvári reformá-
tus istentisztelet  
15:30 Nemzetiségi Kultú-
rák Napja   
16:55 Öt kontinens   
17:30 Nemzetiségi Kultú-
rák Napja   
19:00 Gasztroangyal  
19:55 „A zene az kell” 1. 
rész "István, a király"
20:25 „A zene az kell” 
(2010)  16/2.: 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN Kulák volt az apám. 
A dokumentumfilmben 
Kabay Barna és a Petényi 
Katalin a magyar középpa-
rasztság tragédiáját, a ku-
lákká nyilvánított emberek 
sorsát dolgozta fel. Az al-
kotásban megszólalnak az 
egykori meghurcoltak les-
zármazottai, köztük olya-
nok is, akik szüleikkel 
együtt megjárták a 
kényszermunkatábort. 
22:30 Öt kontinens   
23:05 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Önök kérték   
02:25 Anima formosa 
Magyar dokumentumfilm  
03:45 Dallamról dallamra  
3. rész .A vén budai hárs-
fák... - Eisemann Mihályra 
emlékezünk
04:15 Űrdisco - Szűcs 
Judith 
04:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Mária 
Terézia
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Polyána  
05:50 Elfeledett magyar 
irodalom Szenczi Molnár 
Albert - II. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Müller 
Péter író
06:50 Ridikül  
07:50 Magyarok Azúr-or-
szágban Magyar doku-
mentumfilm  A Duna Tele-
vízió stábja olyan francia-
magyar helyszíneket kere-
sett, és olyan sorsokat, em-
bereket mutat be, akik ösz-
szekötő kapcsot jelentenek 
a két kultúra között. 
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:25 Nagyok  
09:50 Orosz nyelvű hírek   
10:00 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:30 Új nemzedék  
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:20 Könnyű kis gyilkos-
ság (1967)  Rendezte: Ré-
nyi Tamás. Szereplők: 
Bánffy György, Bárdy 
György, Buss Gyula, Csá-
nyi János, Darvas Iván (-), 
Darvas Magda, Éber Attila 
(-), Fillár István, Joó Piros-
ka, Kibédi Ervin, Kósa And-
rás, Lőte Attila, Márki Géza, 
Márkus László, Mikes Éva, 
Misoga László, Pécsi Balett, 
Pongrácz Imre, Reinitz 
György, Stúdió 11 zenekar, 
Szendrő József, Tomanek 
Nándor, Tordai Teri, Vajó 
Sándor, Vándor József. 
Izgalom, humor, fülbemá-
szó muzsika és éneklő film-
sztárok - mi kell még egy 
lebilincselő krimihez? Dar-
vas Iván, a lezser éneklő 
nyomozó megbízást kap az 
evangélista társaságban tör-
tént gyilkosság kinyomozá-
sára. Vajon ki a gyilkos? És 
hogy jön a képbe Giuseppe 
Verdi?
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Magyar gazda  
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:10 Nagyok   
14:45 Család-barát   
16:00 Hrvatska Kronika   
16:30 Ecranul Nostru   
17:00 Kárpát expressz   
17:25 Zebra  2/5.:Ariadne 
barlangjai - Húsz év a Pilis 
mélyén)  
18:20 Menjek/maradjak - 
New York 
18:55 Hogy volt?!  
19:50 7. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál   
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül  
23:25 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

EGY ROMÁNIÁBAN élô 58 éves, 

intelligens hölgy, szeretne Auszt-

ráliában élni és ezért, szeretne találni 

valakit, akiben megbízhatna, aki mun-

kát szerezne és esetleg házasság is 

lehetne. Jogosítvánnyal rendelkezik.

Elérhetôsége: Ferenczi Anna. Tel.,  

0011 40 07 4464-5348

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

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

SYDNEY Upper North Shor-on élô 
69 éves hölgy ezúton keresi a környé-
ken élô hasonló korú magyarok társa-
ságá t közös programokra. E-mail:

 mohary1@bigpond.com  
vagy mobil: 0435- 479- 965

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)

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

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


