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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
közölte, hogy Paolo Gentiloni, Olaszország miniszterelnöke telefonon fejezte 
ki együttérzését Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar diákokat szállító 
busz balesete miatt, korábban pedig így tett a lett külügyminiszter is. Paolo 
Gentiloni leszögezte, hogy az olasz mentôegységek és egészségügyi intézmé-
nyek minden tôlük telhetôt megtesznek a sérült magyarok lehetô legjobb 
ellátásáért --- ismertette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Iroda sajtófô-
nöke.

Orbán Viktor megköszönte a tájékoztatást és az olasz hatóságok munkáját. 
Megkérte partnerét, hogy az olasz és a magyar állami szervek alakítsanak ki 
szoros együttmûködést annak érdekében, hogy tisztázódjanak a tömegkataszt-
rófa körülményei, illetve az áldozatokat és a sérülteket mihamarabb sikerüljön 
Magyarországra szállítani. 

Szijjártó Péter ugyancsak telefonon köszönte meg Massimo Rusticónak, 
Olaszország budapesti nagykövetének az olasz hatóságok, egészségügyi dolgo-
zók munkáját.

Orbán Viktor levélben gratulált 
az új amerikai elnöknek

Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált pénteken Donald 
Trump-nak, az Egyesült Államok új elnökének. A levélben többek között 
azt írta, hogy Trump „történelmi választási gyôzelme erôs felhatalmazást ad az 
amerikai néptôl a változtatásokhoz”.

Orbán Viktor levele szerint a világnak hatalmas kihívásokkal kell 
szembe-néznie, ami új és bátor megközelítést kíván.

„Egyre bôvülô gazdasági kapcsolataink, régi keletû együttmûködésünk 
olyan területeken, mint például a terrorizmus elleni harc, valamint hasonló 
vélekedésünk a gazdaság- és biztonságpolitikáról, állampolgáraink biztonsá-
gáért érzett felelôsségünkrôl, az országhatár-ellenôrzésrôl és a migrációról, 
történelmi lehetôséget nyújt arra, hogy közösen alakítsuk a jövôt” --- írta a 
magyar kormányfô.

Orbán megemlítette azt is, hogy örömmel várja Magyarország és az Egyesült 
Államok “régi keletû, erôs és szívélyes kapcsolatainak további elmélyülését”. A 
miniszterelnök abban bízik, hogy a folytatódó partneri viszony révén képesek 
lesznek megküzdeni a kihívásokkal, és élni a lehetôségekkel.

Orbán Viktor gratuláló levele végén ismét támogatásáról biztosította Donald 
Trump beiktatott amerikai elnököt.

Magyar Élet
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Január 30-án Martina, Gerda név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Adelgund, 
Adelgunda, Aminta, Bars, Barsz, Gel-
lért, Gerhárd, Hiacinta, Jácinta, Mar-
tinella, Martinka, Orgona, Sziringa, 
Taciána névnapja van.
Január 31-én Marcella névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Círus, 

Csikó, Csörsz, Gamáliel, Geminián, 
Janek, János, Lulu, Ludovika, Lujza, 
Péter, Petô, Vulfia, Zella, Zsella név-
napja van.
Február 1-jén Ignác névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Birgit, 

Brigitta, Cinella, Cinna, Cinnia, Efra-
im, Fiametta, Gitta, Imodzsen, Imogén, 
Innocencia, Kincsô, Szevér, Vincencia, 
Virgínia névnapja van.
Február 2-án Karolina, Aida név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Adna, 

Apor, Aporka, Bodó, Brúnó, Brútusz, 
Johanna, Manyi, Maréza, Mari, Mária, 
Mariella, Marinka, Marion, Marióra, 
Mariska, Milli, Mimi, Miriam, Mirjam, 
Opika, Teofánia, Tifani, Virgínia név-
napja van.
Február 3-án Balázs névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Airton, 

Arion, Ariton, Balmaz, Blazsena, Cele-
rina, Csinszka, Izrael, Oszkár, Oszlár 
névnapja van.
Február 4-én Ráhel, Csenge név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Anderz, 

Andorás, Andorjás, Andos, András, 
André, Andrea, Androméda, Bereniké, 
Csengele, Gabriella, Gilbert, Holló, 
Janka, Johanna, Kada, Ormos, Rabán, 
Ráchel, Rákhel, Rákis, Róbert, Ro-
bertó, Robin, Robinzon, Ronalda, Ro-
nett, Ronetta, Veron, Verona, Vero-
nika, Veronka névnapja van.
Február 5-én Ágota, Ingrid név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Abiáta, 

Adelaida, Adelheid, Agáta, Agrippina, 
Akilina, Alett, Alida, Elke, Eta, Etelka, 
Heidi, Izrael, Jáfet, Kájusz, Kolos, Ko-
lozs, Léda, Modeszta, Modesztusz név-
napja van.
Február 6-án Dorottya, Dóra név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Agmánd, 

Ajándék, Áldor, Amand, Amanda, 
Ámor, Ditte, Dolli, Dórabella, Doren, 
Dorinka, Dorit, Dorka, Dorkás, Doro-
tea, Doroti, Gara, Júnó, Kalliszta, 
Kasszandra, Korvin, Manda, Mendi, 
Menodóra, Réka, Szamanta, Szilvá-
nusz, Tétisz, Ticiána, Titán, Titánia, 
Titanilla, Titusz, Tódor névnapja van.
Február 7-én Tódor, Rómeó név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Richárd, 

Romuald, Romvald, Terensz, Teres-
tyén, Trisztán, Zília névnapja van.
Február 8-án Aranka névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Arina, 

Bagamér, Effi, Elfrida, Jáhel, Jako-
bina, Janek, János, Jeromos, Jutas, 
Jutocsa, Salamon, Salvador, Szelemér, 
Zsaklin névnapja van.
Február 9-én Abigél, Alex név-

napja van.Kibôvített naptárak szerint 
Aladdin, Aladin, Alarik, Apol, Apolka, 
Apollónia, Ciceró, Cirill, Donald, Erik, 
Erika, Erôs, Hanga, Kirill, Marcián, 
Marián, Rajnald, Rex, Rinaldó, Ronald, 
Szabin névnapja van.

Gyászba borult Magyarország
Gyászolók százai töltötték be kora estére a fôvárosi Szinyei Merse Pál 

Gimnázium elôtti, azonos nevû utcaszakaszt. A tragikus buszbaleset áldoza-
taira emlékeztek hozzátartozók, jelenlegi és volt diákok, tanárok. A sítúráról 
visszatérô busz utasainak nagy része kilencedikes és tizedikes diák. A helyszí-
nen lerótta kegyeletét Balog Zoltán, az Emberi Erôforrások Minisztere, és 
több államtitkár is.

Százával érkeznek az üzenetek a kormányhoz, hogy ki milyen módon szeret-
ne segíteni –-- hangsúlyozta az emberi erôforrások minisztere késô délután az 
olaszországi Veronánál péntek éjjel balesetet szenvedett magyar busz áldoza-
tainak iskolája elôtt. A VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium elôtti rögtön-
zött sajtótájékoztatón Balog Zoltán kiemelte: a veszteség közös, s nem csak a 
veszteségen, hanem a fájdalmon is osztoznak.

A rögtönzött budapesti megemlékezés legmegrázóbb pillanat az volt, amikor 
egy idôs férfi és melle álló fia a buszon utazó unokáról, unokaöcsrôl érdeklôdött. 
A nagyapa azt mondta a miniszternek: a hatóságok mostanáig csak annyit kö-
zöltek velük, hogy az élôk névsorában nem találták meg az unokáját. Megkér-
dezte a minisztert mi a teendô, ha az áldozatok között van, elinduljanak-e azono-
sítani. Erre válaszolva Balog Zoltán azt mondta: felveszik minden érdeklôdô 
hozzátartozó adatait és felajánlotta kollégái segítségét. 

Mint ismeretes a borzalmas baleset áldozatainak azonosítását, amit nagyban 
nehezít, hogy a tûz óriási pusztítást végzett, ezért valószínûleg az áldozatok 
nagy többségének csak DNS-vizsgálattal lehet a kilétét megállapítani.

Az emberi erôforrások minisztere, Rétvári Bence, a tárca parlamenti állam-
titkára, Ónodi-Szûcs Zoltán egészségügyért felelôs államtitkár, Palkovics 
László oktatásért felelôs államtitkár és Solti Péter, a Klebelsberg Központ 
vezetôje szombaton késô délután közösen gyújtott gyertyát az áldozatok emlé-
kére, majd az intézmény vezetésével háromnegyed órán át egyeztettek az 
iskola épületében. Palkovics László már délutántól a helyszínen volt.

A gimnáziumban délelôtt óta melegedô helységgel, teával, nápolyival fogad-
ták az áthûlt emlékezôket. Az épületben diákok, szülôk, többen kisírt szemmel 
vártak információkra. Megtudtuk: hosszú évek óta jártak vissza ugyan ezen a 
jól bejáratott útvonalon a francia sí táborba. Elsôsorban 9. és 10. osztályos 
tanulók voltak a csoportban, de mentek velük öregdiákok, három tanár --– az 
egyik pedagógus meg nem erôsített információk szerint elhunyt ---, és egyikük 
családja is.

Úgy tudjuk, hogy az egyik súlyosan megégett, sérült tanár, V. Gy., ô volt, aki 
a legtöbbször visszament a lángoló buszhoz menteni tanítványait. A férfit 
szombaton megmûtötték, jelenleg mélyaltatásban van.

A helyszínen elértük Palkovics László oktatásért felelôs államtitkárt, aki 
elmondta: egyrészt azon dolgoznak, hogy a bizonytalanságban lévô szülôk minél 
elôbb információhoz jussanak. Másrészt hogy segítsék, hogyan dolgozzák fel a 
gyermekek a történteket.

Az iskolában már szombaton is pszichológusok, pszichiáterek segítettek, ez 
vasárnap és a jövô héten is így lesz –-- fejtette ki. Kiemelte: fontos az is, hogy a 
sérült gyermekeket semmilyen hátrány ne érje a következô idôszakban tanul-
mányaik során. Megemlítette: a szombati kormányrendelet nyomán vasárnap 
minden iskola igazgatójának levelet küldenek, hogy a hétfôi gyásznapon méltó-
képpen emlékezzenek az áldozatokra.

Országos gyûjtést indít a buszbaleset sérültjei és az áldozatok hozzá-
tartozói javára az Ökumenikus Segélyszervezet –-- közölték  az MTI-vel.

A segélyszervezet közleménye szerint az egész országot sokkoló tragédia 
utáni gyászban lehetôséget szeretnének biztosítani mindenkinek, hogy szolida-
ritását fejezze ki a Verona közelében történt buszbalesetben érintett csalá-
dokkal.

Ezért indítják el pénzadományok gyûjtését, a beérkezô pénzt teljes 
egészében az érintett családoknak juttatják el.

„Egy ilyen tragédia esetén az ember a gyász és a tehetetlenség érzésével 
szembesül. Az együttérzés és az imák mellett talán a legtöbb, amit tehetünk, 
hogy támogatjuk a tragédiát szenvedett családokat, akik családfenntartót, 
gyermeket vesztettek el, vagy sérülésük miatt hosszabb kezelésre szorulnak” 
–-- idézte a közlemény Lehel Lászlót, a szervezet elnök-igazgatóját.

A gyûjtéshez a Segélyszervezet honlapján, a www.segelyszervezet.hu olda-
lon és az ott megtalálható számlaszámon lehet adakozni.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófônöke 



A külhoni régiók együttmûködése 
segíti a fiatal vállalkozókat

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint a külhoni magyar fiatal 
vállalkozók szempontjából 2017 a külhoni régiókon belüli és a régiók közötti 
együttmûködés ösztönzésérôl szól majd.

Szilágyi Péter a „2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve” program 
záró konferenciáján, pénteken Budapesten kiemelte: a programra szánt 750 
millió forintos keretbôl több mint kétezer fiatal szakmai és 117 fiatal anyagi 
támogatását sikerült megvalósítani. Rámutatott: a céljuk az volt, hogy ösztönöz-
zék a külhoni magyar fiatalokat, hogy saját vállalkozást indítsanak, és segítsék 
azokat, akik már ezen az úton járnak.

A helyettes államtitkár kijelentette: különleges volt ez az év, hiszen olyan 
fiatalokkal találkoztak, akiknek a hozzáállása, elhivatottsága garancia számuk-
ra, hogy a Kárpát-medencében hosszú távú, biztos gazdasági növekedésrôl 
beszélhessünk. Az általuk közvetített frissesség, tenni akarás, innováció mellett 
a hagyományok és a szülôföld tisztelete „olyan kivételes egység, amely tele van 
erôvel” --- fogalmazott Szilágyi Péter.

Kitért arra, hogy a Magyar Állandó Értekezlet decemberi plenáris ülése 
döntött arról, hogy 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve legyen. Az 
idei program elemeit úgy alakítják, hogy a családi vállalkozások problémáira 
nyújtsanak megoldásokat, de a fiatal vállalkozókról sem feledkeznek meg --- 
ígérte.

Jelezte: február végén tartják nyitórendezvényüket, utána tavasztól újra 
Kárpát-medencei körutat, a nyáron képzést szerveznek, pályázatot hirdetnek.

A Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. tenderére 967 pályamunka érkezett. A nem 
mezôgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások 3 és 6 millió forint közötti, 
a mezôgazdasági tevékenységet folytatók pedig 3 és 4,5 millió forint közötti 
támogatásra nyújthatták be igényüket. A legtöbb pályázat a szolgáltatóipar és a 
növénytermesztés területén volt, de kiemelkedô helyen szerepelt a feldolgo-
zóipar és az egészségügy is.A 750 millió forintos keretbôl eredetileg 525 milliót 
különítettek el, de tekintettel a nagy érdeklôdésre, a támogatási keretösszeget 
600 millió forintra emelték. A támogatás intenzitása 100 százalék.

A magyar hatóságok vették át 
Malina Hedvig ügyét

Hivatalosan is átvette Magyarország a 2006-ban megvert, majd hamis 
tanúzással megvádolt volt diáklány, az idôközben magyar állampolgárrá lett 
Zsák Malina Hedvig ügyét Szlovákiától --- írta a szlovák igazságügyi minisz-
térium megerôsítésére hivatkozva a liberális pozsonyi Sme napilap.

Zsák Malina Hedvig még tavaly februárban kérvényezte az ügyében eljáró 
Nyitrai Járási Bíróságnál, hogy ügyét magyarországi bíróságnak adják át. A 
kérvényre a márciusi parlamenti választás után bólintott rá Tomás Borec, az 
elôzô Fico-kormány távozó igazságügyi minisztere. Ahhoz azonban, hogy az ügy 
áthelyezése hivatalossá váljon, még a magyar hatóságoknak is jóvá kellett 
hagyniuk. A Sme információi szerint erre december végén került sor, január 
elsô napjaiban pedig a magyar fôügyészség levélben értesítette a szlovák igaz-
ságügyi tárcát arról, hogy átvizsgálták a vonatkozó dokumentumokat, és átve-
szik az ügyet.

„Jelenleg annak lehetôségét vizsgáljuk, hogy milyen módon adjuk át az ügy 
iratait és bizonyítékanyagát a magyar félnek” --- mondta a szlovák szaktárca 
szóvivôje a pozsonyi lapnak. A Sme szerint annak hivatalos átadását követôen 
az ügy a gyôri ügyészséghez kerül, amely két döntést hozhat: a bizonyítékok 
hiányára hivatkozva (az ügy tíz éve során a tárgyi bizonyítékok egy része 
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megsemmisült) leállítja a bûnvádi eljárást, vagy kiadja egy illetékes helyi 
bíróságnak, amely újraindítja az egész bizonyítási eljárást.

A fiatal nô ellen --- akit vallomása szerint Nyitrán 2006-ban még diáklányként 
azért vertek meg, mert magyarul beszélt az utcán - 2007-ben indított eljárást a 
szlovák fôügyészség, mert a rendôrség arra a következtetésre jutott, hogy az 
eset nem történt meg, vagy nem úgy, ahogy a nô vallotta. Az ügyben hamis 
tanúzás miatt 2014 decemberében nyújtott be vádindítványt a szlovák fôügyész-
ség Zsák Malina Hedvig ellen, aki 2013-ban felvette a magyar állampolgárságot, 
majd Szlovákiából Magyarországra költözött. Miután az eljárást Magyarország 
hivatalosan is átvette, a szlovák hatóságok abban nem illetékesek többé, ez 
pedig a több mint tíz éve húzódó ügy belátható idôn belüli lezárását jelentheti.

A Hungarikumok Klubja 
tárgyalt az Országházban

A vélemények és tapasztalatok összegzését, megismertetését szolgálja a 
Hungarikumok Klubja, amelynek elsô rendezvényét pénteken tartották az 
Országházban.

A jövôben a zártkörû klub rendezvényein három-négy havonta jönnek majd 
össze a döntés-elôkészítôk, a döntéshozók és a „hungarikum tulajdonosok”, hogy 
kötetlen beszélgetés formájában cseréljék ki gondolataikat, egyebek közt azért, 
hogy a hungarikum törvényt az eddiginél is több tartalommal lehessen megtöl-
teni --- mondta Lezsák Sándor a rendezvényen. Az Országgyûlés alelnöke, a 
Hungarikum Bizottság tagja kifejtette: a klub összejövetelein a résztvevôk 
ismereteket szerezhetnek majd a témakör fontos részletkérdéseirôl, miként 
arról is, hogy más országok hogyan védik és népszerûsítik a helyi sajátosságokat 
és különlegességeket.

Lezsák Sándor az MTI-nek elmondta: jelenleg 60 hungarikumot tartanak 
nyilván. A legfontosabb, hogy azok minél szélesebb körben legyenek ismertek, 
és így bôvüljön a piac. A klub összejövetelein többek között arra keresik a 
választ, hogy ezt miként lehet a legjobb módszerekkel ösztönözni, amihez a 
döntés-elôkészítôk és a döntéshozók minden segítséget meg kívánnak adni.

V. Németh Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelôs államtitkára felhívta a figyelmet 
arra: a magyar értékeket folyamatosan gyûjteni kell, és bemutatni önmagunk-
nak és a nagyvilágnak is. A Hungarikum Bizottság 800 magyarországi telepü-
lésen segítette a helyi értéktárak létrejöttét. Emellett valamennyi megye létre-
hozta saját megyei értéktárát, de mûködnek az ágazati értéktárak és gyûlnek az 
értékek.

Annak érdekében pedig, hogy a hungarikumokat ne csak egy-egy „ünnepi 
alkalommal”, hanem módszeresen is megismerhessék az emberek, a tárcánál a 
termék-hungarikumok számára már elôkészítették a Hungarikum Márkák Fó-
rumát. Ez kiegészíti a klubszerû összejöveteleket, ugyanis ez a fórum „a nélkü-
lözhetetlen aprómunka” elvégzésére lesz hivatott, a piacra jutást kívánja segí-
teni.

Ugyancsak a piacra jutás, de már a határokon túl a külföldi piacokon való 
megjelenés segítésérôl beszélt Horváth Viktória, a kiemelt külgazdasági 
kezdeményezésekért felelôs nagykövet, aki a külgazdasági és külügyi tárca 
azon törekvését emelte ki, hogy a hungarikumok, az országimázs és a külpiac 
szimbiózisban és szoros egységben mûködjön, kiegészítve egymást.

Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért felelôs 
koordinátora pedig arról beszélt, hogy jól mûködik és közösségteremtô erôvel 
bír a Kárpát-medencében --- a határokon túli magyarlakta területeken és az 
anyaországban is --- a 2011-ben elindított Pannon Ifjúsági Értékôr Hálózat, 
amelynek jelenleg mintegy 400 tagja van, és ez a szám folyamatosan növek-
szik.

A klub elsô ülésén Szerbia, Spanyolország és Fehéroroszország budapesti 
nagykövetei mutatták be hazájuk tevékenységét nemzeti értékeik, sajátosságaik 
védelme és népszerûsítése érdekében.
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Most Botkában 
bíznak

Legújabban Botka László szegedi pol-
gármesterben véli megtalálni 2018-as 
miniszterelnök-jelöltjét a Magyar Szo-
cialista Párt. Ez azért is érdekes, mert 
néhány hónapja, az MSZP tisztújító 
kongresszusán a választmányi elnök-
ségért újrainduló Botkát a rivális Hil-
ler István úgy elverte, mint a kétfe-
nekû dobot. Meg azért is érdekes, 
mert a Szegeden bebetonozottnak tar-
tott városvezetô babérkoszorúja her-
vadni látszik, amióta kiderült, viselôje 
erôs szimpátiát érez a harmadik világ-
ból Magyarországra érkezô migránsok 
iránt.

Szerintem egyébként magát Botkát is 
meglepte a pártközpontból érkezô öt-
let, bár a 168 Óra minapi riportjában 
nem adta jelét semmiféle meghök-
kenésnek. Sôt, már a feltételeit sorolta, 
amelyek nem teljesítése esetén „felejt-
se el” ôt a párt. (1. legyen közös ellen-
zéki lista, 2. az egyéni jelöltek kivá-
lasztásánál ne a párthoz tartozás, 
hanem a szavazatszerzési képesség 
számítson, 3. megállapodást kell kötni 
az új baloldali politikáról.)

Egy Gyurcsány Ferenccel kapcsola-
tos kérdésre Botka azt válaszolta, „a 
választók stabil kétharmada nem sza-
vazna arra a listára, amin ô szerepel”. 
A Gyurcsány-párt szóvivôje erre 
utóbb így reagált: „Lassan mindennap 
felbukkannak olyan politikusok, akik 
bejelentkeznek a miniszterelnök-je-
löltségre.”

Ideillesztek egy kis kapcsolódó ret-
rót. A legutóbbi választások elôtt, még 
2012 ôszén a gyurcsányi közeledés 
MSZP-s fogadtatásáról kérdezte Botka 
Lászlót az ATV mûsorvezetôje. A po-
litikus nem kertelt: pártja is, ô is már 
rég túltette magát a 2010-es választási 
tragédián. Válaszából egy magához 
tért közösség hangja szólt: „Túl ezen a 
szörnyû két és fél éven…”, „Az orbáni 
rombolás…” stb. Megtudhattuk, az 
MSZP nem volt és nem is lesz vezér-
elvû párt, ellenben nagyvonalú, nyi-
tott; e szemléletbe pedig belefér a 
Gyurcsánnyal való frigy.
Van még kérdés?

Pilhál György

* * *

Pilhál György is otthagyja a 
Magyar Nemzetet
Január 19-én jelent meg utoljára a 

Pilhál György által jegyzett Tollhe-
gyen rovat a Magyar Nemzetben. A 
publicista napi tárcarovata a jövô 
héttôl már a Magyar Idôkben jelent-
kezik, ám nem Tollhegyen név alatt.

A 180 fokos fordulatot vett Magyar 
Nemzetnél Pilhál György egyike volt 
azon keveseknek, akiknek írásain nem 
érzôdött a Simicska Lajos által megkö-
vetelt pálfordulás. A publicista -– a 
magyar sajtótörténetben példa nélküli 
módon –- már több mint két évtizede ír 
napi tárcákat: 1995-ben még az Új M-
agyarországban kezdte (rovatának 
pár hónapig Margó volt a neve), aztán 
a Napi Magyarországban, majd annak 
Magyar Nemzettel történt összevonása 
után ez utóbbiban is egészen máig je-
lentkezett jegyzeteivel
A hírt örömmel fogadtuk.
Mindig szívesen vette, hogy a min-

dig a lényegre rámutató rövid írá-
saiból válogattunk a Magyar Élet 
olvasói számára.



Egy év elmúlt. Más volt, mint a többi. 
Mária unokám óvodába ment, ahol ked-
vesen fogadták. Télen fûtenek, meleg 
van, tavasszal majd az udvaron szalad-
gálnak. Finom az étel, rengeteg a játék 
és az ovisok is kedvesek. Talán csak az a 
magas gyerek! Az anyukájának mondja 
néha már: gyere kicsit késôbb, most ját-
szunk! Erzsébet, a kisebbik, éppen két-
éves, arany pofa! Tele olyan ked-
vességgel, amit csak gyermek adhat, 
olyan hófehér tisztasággal, amit még a 
szerelem sem teremt. Cinkosan moso-
lyog, hív, hiányol, beszél velem is. Mesét 
tágra nyílt szemekkel hallgat, s nagy 
komolyan eszmét cserélünk a farkasról, 
lehalkítva hangunkat, majdnem suttog-
va, hátha itt somfordál valahol a ház 
körül. Megmutatom neki a zongora alá 
számûzött ártalmatlan ordast, nagyon 
odavan. Nem fél. Kíváncsi, de óvatos. 
Okos.

Nagylányom most, hogy nônek a 
gyerekek, kicsit fellélegezhet. Baba-ma-
ma klubot szervez, Prohászka-körbe jár, 
elôad és ír is. Szépen, érzékenyen ír. Jó 
látni, hogy a család gyarapszik: lélekben, 
utódokban, sôt még anyagiakban is. A 
régi ház felújítása halad, persze soha 
nem lesz kész, de milyen unalmas is le-
het rögtön „készen lenni”. Kész a terasz! 
Jövôre majd a kerítés. Lám, beindult 
reggel mínusz tíz fokban is az öreg 
Rover!

Hasonló élményekrôl tudna mesélni 
néhány generáció. A mienk is. Lehet, 
hogy ez is élteti. Az örök fanyalgás 
közepette, mégis mindennap elôrenézni. 
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A baj akkor van, ha már nincs miért 
küzdeni. Ha már nem hozzuk rendbe a 
tetôt, elhanyagoljuk a kályhát, be se 
fûtünk. Egyedül? Magunknak? Minek? 
De hol is vannak a többiek? Merre jár-
nak? Képeslapemlékek a vitrinben. Ki 
megy ki fát vágni? Ki fôz egy jó levest? 

Kisebbik lányom eltökéltsége, maga-
biztossága lenyûgöz. Tanul. Örökké 
tanul. Két diplomája mellett most is ta-
nul. Vizsgázik. Terveiben is tanulás. 
Közben csavarog a világban. Nincs nála 
nagyobb bulizó. Barátait megtartotta. 
Nagy kincs! Szereti ezt a várost. Nem 
hangoztatja, egyszerûen itthon van. 
Ismeri a helyeket, ahová érdemes járni. 
Már nem sajnálom, hogy anno engedtem 
koncertekre. Ki emlékszik már a kis-
korú „belógásaira”? Hiszen mi hogyan is 
csináltuk a „Filmmúzeumban”, vagy a 
„Diadal” moziban? A „Parkban”, sôt este 
tíz után minden krimóban? Én is isme-
rem a várost. Még most is. Zavar, hogy a 
„park” már nem a „Park”, az „Ankerrôl” 
más jut eszembe, mint a lányomnak, és 
tudom, hogy az „Erzsébet”, az „Ádám” 
vagy a „Lucullus” már semmit se mond, 
de hogy „ágymozi” nyíljon, ráadásul itt, 
nem messze! Ez már meglep. Igaz, aki 
nem tud meglepôdni, az követni sem 
tudja a megszokotton túlnézô tekintetet. 
Egy zilált év elmúlt. Ebben az évben 
hisztérikus hangulat uralkodott el egy 
csillapíthatatlanul öntelt rétegben itthon 

Egy év elmúlt
is, külföldön is. Sokféle médiahisztéria. 
A valóságból emigrálók görcsös rán-
gatózása. Amelynek lényege, hogy itt 
nem lehet élni! De ha mégis: az szégyen. 
Egy országban „ezekkel”? Innen el kell 
menekülni! A talajt a lábuk alól elvesz-
tôk, sôt a széket maguk alól kilökôk 
hisztériája ez. A kötél nincs a nyakukon, 
de civilizáltabbnak hiszik magukat min-
denki másnál. Van, aki itt reked. Az ô 
sorsa nagyon nehéz lehet. Már csak 
gyûlölni tud. Félreértés ne legyen, ez 
nem kritika, ez pusztító önzés. Mennyi a 
szájas aljasság már Lengyelországban, 
Angliában s most már az Egyesült Álla-
mokban is. „Akkor én elköltözöm!”

Én a Kádár-korban is jól éreztem ma-
gam, mert nekem nem Kádár János volt 
Magyarország, mint Gyurkó Lászlónak, 
hanem a nyelv, a kultúra, a város, az 
utcákban az ismerôs illatok, még a sza-
gok is. A haverok a „Ladikban”, a 
„Gólyában”. A Parkban Radics, a Sta-
dionban Nyilasi, az Egyetemi Színpadon 
Latinovits, a Konyhában Cserhalmi, a 
Bem rakparton a Mini, a könyvtárban 
Berzsenyi. A torony, még ha ledôlt is, az 
épület hûlt helye is az enyém volt, mert 
álmodtam róla, hogy majd újjászületik, 
mint a szabadság. És arról is, hogy ne-
kem itt dolgom lesz!

Egykori barátaim közül mostanában 
néhányan megbolondultak. Persze ez 
csak olyan tettetett bolondság. Fütty-
szóra rángó bolondság. Észreveszik va-
jon, mi veszik el? És mit akarnak nyer-
ni? Félelem ez. Mi lesz, ha kiderül a 
tehetségükrôl, igazságukról, szabadsá-
gukról, hogy nincs is? Más kulcs kell, 
más eszköz. Más emlék. Ha összeállna 
végül az értelmes rend, ôk már csak 

azért is szétzüllesztenék! Nem kell 
semmi! Semmi nem kell! – cseng a fü-
lembe az egykori nóta.

Egy év elmúlt. Tavaly esô esett, sár 
volt a temetôben. Agyagos, undok sár. 
Most hó és jég takarja az országot, a 
sírokat is. Tudom, mert nemrég temet-
tünk megint. Ott álltam Farkasréten egy 
órán át abban a ravatalozóban, abban a 
temetôben. Nem volt könnyû. Véghetet-
len ívek, sajgó káprázat. Mi is történt 
velem azóta? Ôriztem a látszatot. 
Intéztem egy ember elköltözését a Föld-
rôl. De úgy, hogy a szelleme itt marad-
jon. Hivatalokban ez nem sikerülhetett. 
Máshol én voltam szemérmes. De a 
százezernyi rajongót elhagyó lélek talán 
megnyugodott.A könyvet nem írtam 
meg. A könyvet, amelyet még meg kell 
írnom. Örültem, hogy a „Feleségem 
könyve” még 2013-ban megjelent, de 
adós vagyok. Azóta én új életet kaptam, 
és G. elment. Cserébe talán? Értékelnem 
kellett mindazt, ami harmincöt év alatt 
történt velünk. Nem tudtam megírni a 
könyvet. Karácsonykor hozzákezdtem. 
Azóta búskomor vagyok, nem alszom, 
fizikai fájdalmaim is vannak. Ez is 
hisztéria? Lehet. Szükségem van rá, 
hogy megzavarják a bús hangulataimat. 
Szerencsére a segítség megérkezett. 
Mindig mindenkinek megérkezik, a 
küldô személye nem kétséges. Az an-
gyalok közül jön valaki. Halál angyala és 
Ôrangyal. Nyugalommal, kincsként fo-
gadom.

Az egy év alatt ezeken a hasábokon 
megjelent számos írásom. Mindegyikben 
benne voltunk mindannyian, csodától 
csodáig. Végigcsináltam két szemesztert 
az egyetemen. Elôadásokat tartottam 
szerte az országban és külföldön is. 
Prágában, sôt Isztambulban. Felkere-
kedtem és bejártam Észak-Itália váro-
sait. Részt vettem egy hosszú tévésoro-

zatban forradalmunk emlékére. Szücsök 
lettem, mert így rendeltetett. Közben 
körülöttem kavargott az élet. Újabb 
hisztériák keletkeztek. Kicsinyes, sôt 
pitiáner remegések és a még ma sem 
belátható Európát letaroló folyamtok. 
Egy éve egy pillanatra megszûnt forogni 
a Föld. De most mintha gyorsabban fo-
rogna. Hajsza folyik.

Nekem közvetlen kapcsolatom van a 
22. századhoz. Mária és Erzsébet gyer-
mekei évtizedeket fognak eltölteni ab-
ban a korban. És tudják majd, ki voltam, 
hogyan bújtattam be édesanyjukat a 
pokróc alá menekítve az „illatszellem” 
elôl, hogyan „sakkoztunk” egy perzsa 
táblán Napóleon-korabeli figurákkal, 
hogyan zongoráztunk a fáradt Bö-
sendorferen, nevettünk a „kaktuszfa” 
árnyékában, suttogtunk a farkas köze-
lében. Talán még azt is, miket írtam, 
hogyan gondolkoztam a világról. Jó 
esetben a könyveim még meglesznek, 
ha egyáltalán még lesznek könyvek. 
Olvasó emberek biztosan lesznek, mert 
angyalok is lesznek, s a nyitott könyv 
nem más, mint titokzatosan betakaró 
nagy szárnyú angyal. Elmúlt egy év. 
Amikor ezeket a sorokat írom, kapom az 
üzenetet, hogy elment Placid atya is. 
Egy évvel elmúlik tehát egy évszázad 
is.

A mostani népvándorlással lehet, egy 
évezred is. Tanúi vagyunk. De minden 
csak úgy történik, ahogy rendeltetett. 
Van értelme a gondos hallgatásnak. 
Hiszen tegnap egy szót sem szóltunk a 
nagy családi asztalnál arról, aki meg-
teremtett és vigyázott ránk. És arról 
sem, aki egy éve elment, s az élet zsi-
bongó szorításában minden nap mély 
ölelésével csendet teremt bennem. Egy 
év elmúlt.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)



Te úgy gondolkozol, hogy az életben 
problémák vannak, és megoldásokra 
van szükség; én meg úgy, hogy az 
életben tragédiák vannak, és irga-
lomra van szükség.

Mostanában sokat látom idézni 
Pilinszky János szavait. A költô a 
fentieket Popper Péternek mondta, 
korholva a pszichológusokat. Ez is 
eszembe jutott nem sokkal azután, 
hogy szombat reggel lesújtott az 
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országra az olaszországi busztragédia 
híre. Mit tehetnek a barátok, isme-
rôsök, illetve a szakemberek, 
pszichológusok, lelkipásztorok azért, 
hogy a túlélôk, az áldozatok szerettei 
és diáktársai szembe tudjanak nézni a 
szörnyûséggel, amelynek feldolgozá-
sához alighanem egy hosszú élet is 
kevés lesz? Hogyan lelhet megnyug-
vást az értelmetlen, felfoghatatlan 
halálhírtôl megrendült lélek? – Hol 

Gyásznap
van ilyenkor Isten? – kérdezik most 
oly sokan. Hiszen miféle kegyetlen 
sors fiatalon, életerôsen kiragadtatni a 
földi létezésbôl, egy lángoló koporsóvá 
vált autóbuszban ébredve? S vajon 
van-e, lesz-e a fájdalom terhét viselôk 
mellett valaki, aki hitelesen tud 
szeretetrôl, irgalomról, a szenvedôk 

megvigasztalásáról beszélni?
Persze odáig, hogy ezek legyenek a 

fontos kérdések, még egy valóságos 
keresztúton kell végigvergôdni. Szá-
momra a hétvége legszívszorítóbb pil-
lanata az volt, amikor a humánmi-
niszter a Szinyei Merse Pál 
Gimnáziumnál gyertyát gyújtva el-
mondta az ilyenkor elmondhatót a 
kamerák elôtt, s rögtön utána egy idôs 
ember hangja hallatszott: Miniszter 
úr, mit tud az unokámról? 

Belegondolni sem merek abba, mit 
érezhettek azok, akik nem hallották 
gyermekeik, unokáik nevét a balesetet 
biztosan túlélôk felsorolásakor. Milyen 
érzés lehet lassan eljutni a teljes bi-
zonyosságig, az azonosítás borzalmas 
pillanatáig?

A hírek szerint a busz tizenhat utasa 
halt meg, hatan súlyos sérülést szen-
vedtek, közülük kettô állapota élet-
veszélyes. Megrázó részleteket tud-
tunk meg a társaikat, diákjaikat 
hôsiesen, önfeláldozó módon mentô 
utasokról, szülôrôl, tanárról. Voltak 
disszonáns hangok, szerencsétlen hoz-
zászólások a világhálón, és talán a 
sajtó sem mindig találta el a helyes 
arányt a hírközlés frissessége – amely 
a pontosság rovására is mehet – és a 
tapintat, a kegyelet visszafogottságra 
intô szempontja között. Én mégis úgy 
látom, hogy az összkép felemelô. 
Feketére festett profilképek a kö-
zösségi oldalon, a részvét és a gyász 
megannyi gesztusa, a segítôkészség 
ezernyi megnyilvánulása. Nem tudom, 
mindez jelent-e vigaszt, támaszt az 
érintetteknek, de az ország valódi kö-
zösségként viselkedett ezekben a na-
pokban. Végül is egy ilyen tragédia a 

helyükre tudja tenni a dolgokat, és a 
tudatunkba vési, amirôl hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni: egy hajszálon 
függ az életünk. A gyász, a düh, a szo-
morúság, a részvét, a fájdalom betölti 
a lelkünket, és hirtelen személyes és 
közéleti konfliktusaink, sérelmeink, 
acsargó vitáink oly jelentéktelenekké 
válnak. Nem túlzás, egy ország sírt 
együtt az elcsukló hangú külügyminisz-
terrel. Vannak feladatok, helyzetek, 
amikre nincs világos protokoll, amikre 
nem lehet felkészülni. Mindenesetre 
az érintett vezetôk, hatóságok bizo-
nyosan megtették, megteszik, ami eb-
ben a helyzetben megtehetô.

Ma nemzeti gyásznap van. Az áldo-
zatokat azonosítják, hazahozzák, és 
eltemetik. A túlélôk testi sérülései las-
san, a lelkiek még lassabban gyó-
gyulnak majd be. A vizsgálatok, nyo-
mozások kiderítik, mi és miért történt, 
s ha van, a felelôst is megtalálják. A 
hozzátartozók, a barátok, a diáktársak, 
a tanárok pedig cipelik tovább a 
terhet. Reméljük, lesz erejük hozzá, és 
ha nem, megkapják a segítséget, hogy 
elviseljék azt, ami igazából fel-
dolgozhatatlan. Nekünk, akiket nem 
érint közvetlenül a tragédia, annyi a 
dolgunk, hogy ebben ne gátoljuk ôket. 
Tapintat és irgalom, ami elvárható. 
Amire mindannyiunknak szüksége 
van, hiszen Pilinszky nem tévedett: az 
élet tele van tragédiával.

Legyen könnyû a föld az áldo-
zatoknak! Gyógyulást a sérülteknek! 
Vigasztalást a gyászolóknak!

Szeretô Szabolcs, 
Magyar Nemzet

Itt voltak velünk szeretetbombaként
Vannak pillanatok, amikor senki sem tud vigasztalást adni. Lehetnek azok a 

legfôbb egyházi méltóságok, államfôk, közvetlen rokonok. Senki. A tragikus 
gyermekhalál ilyen. Isten csendje ilyenkor kibírhatatlan, akkor is, ha tudjuk, 
hogy ami történt, nem az ô akarata volt, hanem emberi mulasztás vagy tragikus 
véletlen okozta. Ilyenkor halljuk a sátán kacaját, érezzük jeges, fojtogató 
szorítását. Miért pont az ártatlan gyermekek? Lehet pszichológust hívni, orvost, 
bárkit, de csak egy szalmaszál marad a kereszten elhangzott kérdésre, az 
ôrületes golgotai csendben: „Éli, éli, lamma szabaktani”? (Istenem, Istenem, 
miért hagytál el engem?) A válasz Jézustól gyors és egyszerû: „Atyám, kezedbe 
ajánlom a lelkem.” Ami a ma nyelvén szólva azt jelenti: igen, ez megtörténhet 
velem is. „Elvégeztetett.” Ez még mindig kevés egy szülônek, aki elveszti a 
drága gyermekét egy ennyire tragikus balesetben.

De harmadnap megjelenik az utolsó vacsora termében, „békesség nektek” 
mondja, és a tanítványok megölelik, vele esznek, belenyúlnak a sebeibe. A fel-
támadás történelmi ténye döbbenetesen nagy lyukat üt az anyagi világ kibír-
hatatlanul rideg valóságán, amelyen át fény dereng a lélek sötétségében. „Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, annak örök élete van” – mondta 
nagypéntek elôtt, de a gyerekekrôl mást is mondott: „ha nem lesztek olyanok, 
mint a gyermekek, nem juttok be Isten országába”, tehát a gyermekeink rögtön 
oda jutnak. Ártatlan kis bûneikkel együtt. Kivételes kegyelmi vigasz, próbáljuk 
meg átérezni. Át fogjuk ölelni ôket, ahogy Jézust is átölelik a tanítványok 
feltámadása után. Igen, tizenegy gyermek elment elôre. Itt voltak velünk 
szeretetbombaként, elsônek velük fogunk találkozni.

A haldoklókat látogató atyák, lelkészek elmondják, hogy sajnos „a zuhanó 
repülôn, ha ritkán is, de van ateista”. Olyat viszont soha nem mondtak, hogy a 
gyermekek között is lenne. A gyermekkori teljes, vagy a már kicsit kifogyóban 
lévô kamaszkori hitben is még olyan közel vagyunk a bennünk élô Istenhez, 
hogy egy kritikus helyzetben megszólal bennünk Krisztus: „ne féljetek, én 
veletek vagyok a világ végezetéig”. És ezt a segítséget meg is tapasztalják a 
gyermekek, függetlenül attól, milyen vallási vagy kulturális környezetbôl 
indultak. Így az elment gyermekek minden látszat ellenére kegyelemben 
vannak.

De a szülôkben ott dohog a kérdés: „Hol voltál, Uram?” Jézusban is ott 
dohogott. A válasz a feltámadásban van, ami már nem hit kérdése, nemcsak a 
történettudomány, de a természettudomány is bebizonyította a turini lepel és a 
manopellói kendô vizsgálatával. Nem gondolhatjuk, hogy a tizenkét apostol 
„egy blöffért” vállalta volna a vértanúságot a holttest ellopása után, és ke-
resztények százezrei napjainkban is vállalják. Ez az egyház ereje és vigasztalása 
a gyermekek szüleinek. Amirôl írtam, az napi megélt tapasztalatom három éve, 
mióta megtaláltam kisfiamat megfulladva. Krisztus ott volt az égô busz pok-
lában, ahogy ott van velünk minden szenvedésünkben. Fogta a gyermekek 
kezét, ahogy fogja minden szenvedô, minden haldokló kezét. Efelôl nem lehet 
kétség. Számtalan misztikus tapasztalat igazolja ezt. De pontosan tudom, hogy 
ettôl még kibírhatatlan a fájdalom – a fájdalmunk – a veszteség miatt.



Az 1990-es bányászjárás száz áldoza-
tának azonosítására kért lakossági se-
gítséget a román katonai ügyészség, 
amely nyilvánosságra hozta az akkor 
jogtalanul fogva tartottak egy részé-
nek fényképeit.

Az ügyészek száz olyan személy port-
réját közölték, akiket 1990. június 13-
án ôrizetbe vettek a hatóságok. Akkor 
a Bukarest központjában a Ion Iliescu 
vezette hatalom ellen tüntetô tömeget 
feloszlatták a karhatalmi erôk.

Másnap a Zsil-völgyi bányászok is 
Bukarestbe érkeztek szervezett mó-
don, és brutálisan bántalmaztak civi-
leket. Ezért emlegetik az akkori ese-
ményeket bányászjárásnak.

A katonai ügyészség decemberben 
több magas rangú egykori román ve-
zetô, köztük Ion Iliescu volt államfô 
ellen indított bûnvádi eljárást a történ-
tek miatt.

A vádhatóság szerint Iliescuék a had-
sereg, a belügyminisztériumi és tit-
kosszolgálati alkalmazottak bevetésé-
vel, majd a bányászok és más 
munkások Bukarestbe szállításával 
felelôsek a tüntetô polgári lakosság 
ellen irányuló atrocitásokért.

Az akkori véres események nyomán 
négyen vesztették életüket és mintegy 

1300-an megsérültek.
Az ügyészség közleménye szerint 

azért van szükség a lakossági segít-
ségre, hogy a vizsgálatot belátható 
idôn belül lezárhassák és vádat emel-
hessenek a gyanúsítottak ellen.

A száz személyt a magurele-i katonai 
központban ôrizték, a teljes adatfel-
vétel azonban nem történt meg. Csak 
neveiket rögzítették.

Ezért most a hatóságoknak gondot 
okoz az azonosításuk és felkutatásuk. 
A vádhatóság szerint az akkor fogva 
tartottak egy része a retorzióktól tart-
va hamis neveket adhatott meg.

Az ügyészek bûnvádi eljárást indítot-
tak Iliescu mellett Petre Roman 
akkori miniszterelnök, Gelu Voican 
Voiculescu volt miniszterelnök-he-
lyettes és Victor Atanasie Stancu-
lescu volt védelmi miniszter ellen.

* * *
Kihallgatta a román katonai ügyész-

ség Ion Iliescu volt román elnököt, akit 
emberiesség elleni bûncselekménnyel 
gyanúsítanak az 1990-es úgynevezett 
bányászjárás ügyében.

Iliescut elsôsorban azért hívták be, 
hogy közöljék vele, hivatalosan is gya-
núsítottá vált az ügyben. A román mé-
dia szerint ezzel a végéhez közeledik 

az ügyészségi vizsgálat, és nemsokára 
a vádemelés is megtörténik.

A volt elnök a vádhatóság épülete 
elôtt szûkszavú volt, csak annyit mon-
dott az újságíróknak, hogy nem tekinti 
magát felelôsnek az akkor történte-
kért.

A politikus ügyvédje közölte, Iliescu 
nem adott nyilatkozatot az ügyészek-
nek, és „jól viselte”, amikor közölték 
vele a gyanút.

A román katonai ügyészség az elmúlt 
napokban sorra hívta be az ügy többi 
gyanúsítottját, többek között Gelu 
Voican Voiculescu volt miniszterel-
nök-helyettest és Miron Cozma volt 
bányászvezért.

Az ügyészség azzal gyanúsítja Ilies-
cut és társait, hogy 1990 júniusában 
állami karhatalmi szervek segítségé-
vel erôszakosan feloszlatták a buka-
resti Egyetem téren az akkori hatalom 
ellen tüntetô polgári lakosságot, majd 
Bukarestbe szállították a Zsil-völgyi 
bányászokat.

Ez utóbbiak betörtek az ellenzéki pár-
tok székházaiba, az utcán pedig bru-
tálisan bántalmaztak számos polgári 
lakost, akikrôl feltételezték, hogy az 
ellenzéki pártok szimpatizánsai. Az 
ak-kori véres események nyomán 
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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

A pálosi csata.
A Pálos nevû erdélyi kisközségrôl 

nem sokat ír az internetetes lexikon. 
Ebben a faluban a legutóbbi nép-
számlálás szerint ott 287 oláh és mind-
össze 8 magyar él. A pálosi csatában az 
1916-os betörést követôen a 82. székely 
hadezred hôsi ellenállását valamennyi 
korabeli magyar, osztrák és német 
katonai szakértô kiemeli. Brassónak a 
közel nyolcszoros túlerôvel szemben 
két napon keresztüli védelme szintúgy 
az ezred dícsôség táblájára kivánkozik, 
mint a korábbi és késôbbi gyôztes üt-
közetek. A pálosi gyôzelem pedig a 
székely virtushoz nem szokott idegen 
tisztek számára szinte felfoghatatlan 
haditetteknek számított. A 82-esek és 
az 1. hadsereg többi alakulata hôsies 
és szívós védekezésének hatalmas 
eredménye az volt, hogy a románok 
egy hónappal a betörésük után csupán 
két ponton tudtak 100 kilómétert tá-
volodni az ezer éves határtól, a front 
legtöbb szakaszán ennél jóval jóval 
kevésbé hatoltak Erdély mélyébe. En-
nek köszönhetô, hogy szeptember 27-
én Erich von Falkenhayn tábornok 

vezetésével megalakult 9. német had-
sereg hamarosan nagyon jó pozicióból 
kezdhetett támadó hadmûveletekbe és 
aratott Nagyszeben térségben szep-
tember 27-29 között elsöprô, s tulaj-
donképpen a román betörés sorsát 
megpecsételô gyôzelmet.

A cs. és kir. 82. gyalogezred hôs kato-
nái még 1917-ben is harcban álltak az 
oláhokkal az Ojtozi szoros térségben.

A pálosi csata egyik érdekessége, 
hogy a székelyek kétszer is megta-
gadták a visszavonulási parancsot. A 
visszavonulás helyett a székelyek mi-
kor megpillantották az ellenséget 
azonnal támadtak. A hatalmas lelke-
sedéssel indított roham hatására a 
románok felszerelésüket hátra hagyva 
megfutamodtak s a közeli erdôben 
kerestek menedéket. Itt elkeseredett 
közelharc alakult ki, amelyben a szé-
kelyek komoly veszteségeket okoztak 
az ellenségnek. A 82-esek oldalba 
kapták a román tûzérséget, elôször a 
lövegeket vontató lovakat tették harc-
képtelenné. Ekkor az oláh legénység 
állt be a lovak helyébe s maguk pró-
bálták lövegeiket a székelyek elôl el-
vontatva biztonságba helyezni.

Amikor a 32. román ezred (késôbb 
kiderült, hogy ezeket lepték meg a 82-
esek) segítségére sietett a 12. ezred be 
akarván keríteni a székelyeket. Ezt 
látván, a parancsnokság visszavonu-
lásra rendelte a 82-eseket. De ezek 
másodszor is megtagadták a parancsot 
és tovább küzdöttek. A számukra 
kijelölt vonalra végül csak éjjel tértek 
vissza.

A harcok következtében a szemben 
álló román 6. és román 22. hadosztályok 
szétzilálódtak és ennek következtében 
a hadszintéren hosszú ideig felhagyták 
a kezdeményezéssel. 

Közben egy másik kellemetlen tény-
nyel kellett szembenézni az oláhoknak: 
Délen Bulgáriából Mackensen tábor-
nok vezette német-bulgár erôk már a 
román fôvárost fenyegették.

A pálosi csata az Erdélyben vívott 
1916-os háború fordulópontjának te-
kinthetô.

Nehéz udvarias szóval minôsíteni 
azokat a „haladókat” akik „le-romá-
nozták“ a székelyeket.

Kroyherr Frigyes

Bányászok támadnak rá egy egyetemista tüntetôre Bukarestben 1990 június 14-én
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négyen vesztették életüket, és mintegy 
1300-an megsérültek.

A katonai ügyészség december végén 
jelentette be, hogy bûnvádi eljárást 
indított az említett személyek ellen.
Még mindig keresik a felelôsöket
Románia máig nem derítette ki, hogy 

kit terhel felelôsség az akkori erô-
szakos cselekményekért, legutóbb 
2015-ben indították újra a vizsgálatot, 
miután a strasbourgi emberjogi bíró-
ság 2014-ben elítélte Romániát, és az 
atrocitások kivizsgálására, valamint 
az áldozatok számára kártérítés fize-
tésére kötelezte a román államot.

* * *
Tavaly 294 menedékkérôt küldtek 

vissza Magyarországra Németország-
ból a német kormányzati adatok sze-
rint. A Neue Osnabrücker Zeitung azt 
írta, Németország több mint 12 ezer 
menedékkérôt fogadott vissza európai 
országoktól, és négyezret küldött visz-
sza más országokba 2016-ban.

A visszafogadási, illetve visszaküldési 
eljárásokat a menekültügyet európai 
szinten szabályozó dublini rendelet 
alapján folytatták le. Eszerint abban az 
államban kell lefolytatni a menekült-
ügyi eljárást, amelyben regisztrálták a 
kérelmezô belépését az EU területére.

Németország a legtöbb menedékkérôt 
– 3700-at – Svédországból fogadta visz-

sza, többségüket azért, mert Németor-
szágban nyújtottak be menedékjogi 
kérelmet, de az eljárás vége elôtt 
továbbutaztak. Németországból a leg-
több menedékkérôt –- 916 embert -–  
Olaszország fogadta vissza.

Tavaly 280 ezer menedékkérô érke-
zett Németországba, 2015-ben pedig 
890 ezer.

Eközben a családegyesítési vízumok 
alakulásáról is új adatok jelentek meg. 
A Die Welt a hivatalos adatokat ismer-
tetve azt írta, hogy a német külképvi-
seleteken 2016-ban csaknem 105 ezer 
családegyesítési vízumot állítottak ki. 
Ez mintegy 50 százalékos emelkedés 
2015-höz képest.

* * *
Visszavittek egy 100 évvel ezelôtt 

kikölcsönzött novelláskötetet az egyik 
San Franciscó-i könyvtárba. A köny-
vön már 3650 dolláros késedelmi díj 
volt, mégis csak 5 dollárt fizettek.

A 100 éve kikölcsönzött Forty Minu-
tes Late címû novelláskötetet pénteken 
vitték vissza a San Franciscó-i könyv-
tárba. A 2017-es 10 cent/nap késedelmi 
díjat figyelembe véve a könyvet visz-
szavivô Webb Johnsonnak 3650 dol-
lárt kellett volna fizetnie, ami nagy-
jából 1 millió forintnak felel meg. 
Mégis csak 5 dollárt fizetett.

Azonban nem volt véletlen, hogy ô 

éppen most vitte vissza a könyvet, 
amirôl már 1996-ban megtudta, hogy 
nem a családjáé, hanem bizony a déd-
anyja kölcsönözte ki jó 100 évvel 
ezelôtt. Webb Johnson a könyvtár nem 
elôször meghirdetett megbocsátási 
programját használta ki –-- írja az 
Sfgate.com. A program lényege, hogy 
nagyjából egy hónapon keresztül 5 
dolláros egységáron lehet visszavinni 
az akármilyen régen kikölcsönzött 
könyveket.

A program január 3-án indult, és állí-
tólag már több mint 1400 olvasó vitt 
vissza körülbelül 2000 könyvtári köny-
vet. A könyvtárban már 1998-ban, 
2004-ben és 2009-ben is hirdettek ilyen 
megbocsátó programot. Ez a sûrûség 
és egyáltalán a megbocsátás ténye 
sokakat elgondolkodtatott már. Így 
ugyanis sokan gondolkodhatnak úgy, 
hogy vígan tartanak otthon könyvtári 
könyveket, hiszen bármennyit késhet-
nek vele, alig kell fizetniük. A könyvtár 
igazgatója erre azt mondta, hogy a 
legfontosabb az, hogy a könyvek visz-
szakerüljenek oda, ahová tartoznak, és 
ezen így tudnak a legjobban segíteni.

Az 1917-ben kikölcsönzött könyvvel 
Webb Johnsont az unokatestve is el-
kísérte a könyvtárba, mert egybôl ki 
akarta kölcsönözni. Ez viszont nem si-
került neki, mert a könyvet újra fel 

kell venni az állományba, az pedig 
nem megy két pillanat alatt. Az unoka-
testvér, Judy Wells erre azt mondta, 
alig várom.

* * *
Nem szolgált túl sok jó hírrel a nagy-

britanniai magyaroknak (sem) There-
sa May, aki foglalta össze elsô ízben, 
mit gondol a brexitrôl. Arról a folya-
matról, amelynek a végén Nagy-Bri-
tannia teljes mértékben leválik az Eu-
rópai Unióról, és a konzervatív 
kormány víziója szerint úszni kezd a 
globális nagy vízen, és jobbnál jobb 
kereskedelmi szerzôdéseket köt a vi-
lággal, mert lerázta magáról az unió 
béklyóit. Szép és kellemes a kép, a 
May által felvázolt tablón azon nyom-
ban történelmivé váló kézfogások 
sejlenek fel, hatalmas konténerszállítók 
szelik a tengereket, a szigetországba 
meg csak úgy áradnak a magasan 
képzett informatikusok, és Nagy-Bri-
tannia kétszáz év után újból átéli az 
ipari forradalom nemzetegyesítô pezs-
gését. Hogy ebben mi a rossz hír a 
magyaroknak és a többi, Kelet- és 
Közép-Európából kitántorgott, vagy 
épp ezen gondolkodó millióknak?
Elôször is az, ahogy a beszédben több-
ször is elhangzott, a szabad beván-
dorlás korszakának vége van. Más-
részt, ha tetszik, kvótaalapon fog 
mûködni a munkába állás lehetôsége. 
És itt már csak az jöhet, aki hiány-
szakmát képvisel. Az egyelôre legyen 
a britek baja, hogy akkor például ki 
fog dolgozni a kelet-európai vendég-
munkások által feltöltött vendéglátói-
parban, a kiskereskedelem és a szol-
gáltatóipar megannyi ismeretlen 
bugyrában. Nyilván nem eszik forrón 
a kását, de egy biztos, brit földön mos-
tantól egyre nehezebb lesz uniós út-
leveles magyarként megkapaszkodni. 
Ha mi, jó vendégmunkás magyarok 
azt szeretnénk, hogy ott lehessünk to-
vábbra is, ahol nem 400 forint az óra-
bér, marad tehát Németország és 
Ausztria.

Egyébként nem biztos, hogy May 
lázálmát beszélte ki, a font idegtépôen 
hosszú ideig tartó gyengélkedésének 
hátterében azért olyan nagy globális 
játékosok döntöttek London mellett a 
brexit ellenére, és határoztak újabb 
szigetországi beruházásokról, mint a 
Facebook, a Google vagy a Nissan. A 
brit kormányfô beszédében Szijjártó
Péter szótárát is megszégyenítô gya-
korisággal hangzott el a „kereske-
delem” szó. Az Egyesült Királyságnak 
fokozottan kell most vigyáznia, hogy 
azokat a hiperérzékeny szálakat, ame-
lyek Londont a világkereskedelembe 
kapcsolják, ne nagyon rángassa meg a 
kilépést levezénylô kormányzat, ezzel 
párhuzamban Európával is szoros és 
stratégiai jelentôségû maradjon a ke-
reskedés. Házhoz állt a munka a csa-
torna mindkét oldalán, úgy kell kidobni 
az ablakon a közös piacról szóló szer-
zôdéseket, hogy közben aláírásra ké-
szen már ott legyen egy másik. Mert 
globális a verseny –-- ezt itthon is 
mindennap halljuk –--, és ebbe a le-
csóba akar teljes erôvel belecsapni a 
szigetország. Persze ennek fényében 
az EU-t tekintve különösen érthetetlen, 
hogy a kontinensen akkor miért nem 
ugyanezen dolgozik a könyökvédôs 
bürokratáktól kezdve Jean-Claude
Junckerig bezárólag mindenki.
Theresa May valójában nem mon-

dott újat, csak politikájának, kormány-
fôi vállalásának lényegét foglalta ösz-

sze: sikert kovácsolni az adott 
helyzetbôl. Merthogy a brit lakosság-
nak a népszavazás után kialakult mély 
megosztottságára senki sem számított. 
Jó konzervatív módjára egy angol 
ilyenkor mi mást tehet, mint Margaret
Thatcherhez nyúl vissza. Aki 1988-
ban, elhíresült bruges-i beszédében 
azt mondta, nem tartja jónak, hogy az 
EU gazdasági közösségbôl végzetesen 
politikai unióvá kezd válni; nem tartja 
jónak, hogy az uniós szabályok erdeje 
gúzsba köti az üzletet; nem tartja jó-
nak, hogy a belsô határok eltünteté-
sével határtalanná válik a bûnözés és 
az illegális bevándorlás. Nagy lehetô-
ség Theresa May elôtt, hogy a néhai 
párttársa által azonosított „intézményi 
problémáktól”, az EU eredendô bûnei-
tôl majd harminc év után megszaba-
dítsa az országot. Nincs sikerre ítélve 
a brexit, de arra biztos jó alkalom, 
hogy az ország egy számára sikertelen 
EU-projekt után új lehetôségek után 
nézzen. És itt visszacseng még a 
minapi interjú, amit Donald Trump a 
brit The Timesnak és a német Bildnek 
adott: „Lesznek még kilépôk”.

* * *
Petíciót indítottak a vegetáriánusok 

Angliában a szeptemberben bemuta-
tott új ötfontos bankjegy ellen, mert 
nyomokban állati eredetû zsiradékot 
tartalmazhat. Egy nap alatt 13 ezren 
írták alá a petíciót.

Online petíció indult a szeptemberben 
bemutatott új brit ötfontos bankjegy 
ellen: több tízezer vegetáriánus, vegán 
és húsról egyéb okokból lemondó em-
ber vesz részt a tiltakozásban.

A Bank of England megerôsítette, 
hogy a bankjegy alapanyagaként szol-
gáló polimer golyócskákban nyo-
mokban fellelhetô faggyú, amely állati 
eredetû zsiradék. A faggyú használata 
elterjedt a gyertya- és szappangyár-
tásban is.

A tíz- és húszfontos is így készül majd 
--- Ez elfogadhatatlan több millió, 
Nagy-Britanniában élô vegetáriánus 
és vegán számára. Az állati alkotóré-
szek bizonyos vallások esetében is 
problematikusak lehetnek --- fogal-
mazott Doug Maw, az ellenkampány 
kezdeményezôje.

Már az elsô huszonnégy órában több 
mint 13 ezren írták alá a petíciót, 
amely a gyártás felfüggesztését kö-
veteli az angol jegybanktól.

A Bank of England szeptember 13-án 
mutatta be az új ötfontost, amely a 
bank által készített elsô polimer alapú 
bankjegy. A tervek szerint május 5-
étôl váltja fel teljesen a jelenlegi pa-
pírpénzt.

A polimer réteg jóval ellenállóbbá 
teszi a pénzt és nagyobb védelmet is 
jelent a hamisítók ellen. A jegybank 
korábbi bejelentése szerint 2017-ben 
ugyanezzel a technikával készülô tíz- 
és húszfontos bankjegyet is forgalom-
ba bocsát.
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

Les Murray, Importált évszakok 
Ausztráliában címû írásában az auszt-
ráliai évaszkok váltakozásáról a követ-
kezôt írta: „Az északi féltekérôl jövô 
látogatók és új bevándorlók számára 
Ausztrália zavarbaejtô lehet. Furcsán 
hat, mint minden ország az Egyenlítôtôl 
délre: a Nap és a Hold az óramutató 
járásával ellenkezô irányban halad, a 
holdbéli ember a feje tetején áll, a Tejút 
fényesebben világít, és sok a teljesen 
ismeretlen csillagkép. Ehhez járul még 
a nagy délföldnek számos különös sa-
játossága: olyan vidék ez, ahol az ôsho-
nos fák nem hullajtják el ôsszel teljesen 
a leveleiket, ezzel szemben tavasszal 
részben elveszítik a kérgüket; ahol a 
virágoknak sokszor nincsen szirmuk, és 
a folyóknak nem mindig van vizük, ahol 
a bundás állatok tojásokat raknak, és 
ahol a szögesdrót meghitt és barátságos 
hatást kelt. De még a született ausztrálok 
elôtt is, akiknek ezek a dolgok a való-
ságban való tájékozódást szolgálják, 
még elôttük is rejtve marad az évszakok 
néhány rejtett árnyalata. A kontinens 
enyhe déli részén sokszor úgy tûnik, 
mintha az évszakok lényegében csak 
nyárból és nem-nyárból állnának. Egy 
ideig a hôség, a legyek, a kígyók, a 
strandolás és a burjánzó növekedés 
uralják az életet, amire egy hûvösebb 
idôszak következik, amikor a kellemet-
lenségek eltûnnek, és alábbhagy mind a 
strandolás, mind a növényi burjánzás. 
Közben van még egy kis náthás hûvös-
ség.”

 „A négy áthagyományozott évszak, a 
tavasz, nyár, ôsz és tél egy kártyajáték 
színei, amelyeket a kezdet kezdetén fes-
tettek az Észak világában, még az elsô 
történelmi feljegyzések elôtt. Ôsrégi 
emberi konstrukciók ezek, amelyek 
megfigyelésbôl és költészetbôl, paraszti 
ismeretekbôl és közös ünnepekbôl szü-
lettek, áldozati mítoszokból és az ember 
elôrelátható minták iránti igényébôl. 
Egy olyan korszakból erednek, amelyet 
ma neolit forradalomnak neveznek: a 
vadászok és gyûjtögetôk nomád élet-
módjáról a földmûvelés letelepült kultú-
rájára való áttérés idejébôl. És leg-
nagyobbrészt azok a távlatok hozták lét-
re ôket, amelyeken belül a természetben 
a halál és az újjászületés jellegzetes 
ciklusa végbement, akkor is, ma is. A 
négy évszak mintáját az északi félteke 
különbözô régióiban látszólag egymástól 
függetlenül alakították ki: Kínában, 
Közép-Ázsiában, Észak- és Dél-Euró-
pában, a Közel-Kelet hûvösebb régióiban 
és Észak-Amerikában, az európai tele-
pesek ottani megjelenése elôtt. A négy 
évszak mint kulturális tény jelentôsége 
felbecsülhetetlen, szorosan összefügg a 
naptár, az állatöv, a csillagászat, a vallás 
és a mûvészet történetével. Áthatja az 
általam ismert legkorábbi költészetet, 
és mindmáig visszatérô költôi téma.” 
(http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre53/
murray.htm Karádi Éva fordítása)

Bolygónk Nap körüli éves útján mindig 
ugyanabba az irányba dôl, így télen a 
déli féltekére esnek nagyobb szögben a 
sugarak, nyáron az éjszakira. Minél na-
gyobb szögben érik a napsugarak a fel-
színt, annál jobban képesek azt felme-
legíteni, vagyis az adott szélességi körön 
annál melegebb lesz a levegô is, és vál-
tozatosabbak az évszakok. 

Télen tehát Ausztráliában tombol a 
nyár, a csúcspont 2016-ban december 
21, magyar idô szerint 11 óra 45 perckor 
volt, amikor bolygónk egy pontján a 
napfény pontosan 90 fokban érintette a 
Baktérítôt, azaz a déli szélesség 23,5 
fokát. Magyarországon pedig ez volt a 
csillagászati tél kezdete.

Ôseink szemében ez a nap volt a fény 
születése, amikor a világosság kezdi 
megtörni a sötétség erejét. Nem vélet-
len, hogy erre az idôszakra esik kará-
csony, az isteni fényforrást, a sötétségen 

diadalmaskodó fényt szimbolizáló 
Krisztus születése.

Az erôviszonyok általában március 20-
án, a tavaszi napéjegyenlôségkor egyen-
lítôdnek ki. A Föld ekkor „oldalát mu-
tatja” a Napnak, az egész bolygón 12 
órán keresztül lesz sötét és ugyanennyi 
ideig világos. 

2017. június 21-én Budapesten majd-
nem (két perc híján) 18 órán keresztül 
láthatják a Napot. 

Ausztráliában ezen a napon köszönt be 
a tél, és akkor lesz a leghosszabb éjsza-
ka. 

Aztán az egész megfordul, szeptember 
22-én, az ôszi napfordulón ismét 12-12 
óra lesz az arány. Ettôl kezdve pedig 
megkezdôdik a sötétség diadalmenete, 
hogy a következô napfordulóig lassan, 
de megállíthatatlanul átvegye az ural-
mat.

Forrás:
http:/ /24.hu/elet-stilus/2016/12/21/

mindent-elborit-ma-a-sotetseg/
* * *

Harminc év múlva
„Az 1986-87-es tél örökre megmarad 

egész Magyarország és Budapest emlé-
kezetében. A legendás januári gigaha-
vazás 1987. január 10-én kezdôdött. A 
sarkvidéki széllökések miatt méteres 
hótorlaszok épültek, az autópályák ösz-
szefüggô hómezôvé változtak, az utcá-
kon álló autókat fél méter vastag hó 
takarta be. Kora délután -15 Celsius fo-
kot mértek és január 12-ére 20-40 centis 
hóréteg takarta be az országot. Iskolai 
szünetet rendeltek el, több munkahely 
megközelíthetetlenné vált, egyesek az 
élelmiszerellátás miatt pánikoltak, má-
sok nagy családi szánkózásokra indul-
tak. Vajon megismétlôdhet ez a tél?”

Forrás: http://welovebudapest.com/
budapest.nevezetessegei/emlekek.arrol.
a.bizonyos.1987.es.budapesti.hideg.telro
l

Igen, azt hiszem mindez megismétlôd-
het 2017-ben. 

Node gyertek velünk mindannyian és 
látogassuk meg a szépszavú költôket 
amint bûcsúznak a téltôl otthon és csen-
jünk el legalább egy verset az ôszelôrôl.

* * *

Weöres Sándor 
A medve töprengése

Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:
- Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok
ha bebújok, hortyogok;
ha kibújok, jót eszem, 
ha bebújok, éhezem.
Barlangból kinézzek-e?
Fák közt szétfürkésszek-e?
lesz-e málna, odu-méz?
ez a kérdés de nehéz!

* * *

Szepesi Attila 
Ezüst fenyôfa

Ezüst fenyôfa
cinkekarácsonyfa,
égi álom terítgeti,
hófüggöny takarja.
Csillagszín ékek,
fénytollú vendégek,
szárnyasnépek itt találnak
téli menedéket.

Sugaras hó száll,
alszik minden fûszál,
hasig hóban éjpalástú
szürkevarjú kószál.

Pirókok, cinkék,
pirregô pipiskék
viduljatok, rövidülnek
már az ordas esték:

a tél betellett,
víg évszak közelget,
rigók füttye visszahozza
a tavaszi zöldet.

Februári kérdés
- Cine - cine - cinege,
jön a tavasz, hiszed-e,
- Hiszem, hogyha 
leng az ágon
piros bogyó
temérdek;
rügyfakasztó
márciusig
jég hátán is
megélek!

Zelk Zoltán 
Rajzpapír

Óriási rajzpapír
a fehér hó arra ír,
arra rajzol képeket,
ahogy rajta lépeget,
ahogy jobbra-balra megy
ez a vidám vörösbegy.
Mellette fut a rigó,
de ha elolvad a hó,
ha megjô a kikelet,
ô rajzol majd képeket,
zöld krétával füveket,
kopasz ágra rügyeket.

Hóvirág
Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág -
zúzmarás a fán az ág.

Ám télután egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.

Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák - 
Isten hozott, hóvirág!

Kányádi Sándor 
Hóvilág, hóvirág

Hóvilág,
holdvilág -
alszik még a 
hóvirág.
Félöles
méteres
paplan alatt
aluszik:
számoljuk ki,
hányat kell még
aludnia
tavaszig.

Télutó
Enged a Küküllô:
helyen-helyen kásás,
jégtörô csákányát
próbálgatja Mátyás.
Legelôbb a gáton
mélyeszti a jégbe,
pillogatva buggyan 
ki a víz a fényre.
Bajszot pödörint egy

tavalyi fûszálból,
óvatos egérként
lesurran a gátról.

Elôbb cincogatva,
aztán kacarászva,
zendít a Küküllô
csengô csobogásra.

S mintha valahol már
furulya is szólna:
ébrednek a fûzfák
nagyokat nyújtózva.

Osvát Erzsébet 
A megszeppent hóvirág

Megszeppent a 
hóvirág,
amikor
kikandikált.
Látja,
pilinkél
a hó,
a földön
hótakaró.
Télapó meg
nincs sehol:
talán szundít
valahol,
és nem vette észre,
hogy a télnek vége?

Télkergetô
Fuss, te tél!
Fuss, te tél!
Jön a Tavasz, utolér.
Jön óriás
sereggel,
hóolvasztó meleggel.
esô dobol
hátadon,
a Nap sem lesz pártodon.
Hányszor mondjam,
tûnj el gyorsan,
szépszerivel, míg lehet.
Mert ha vársz - hát jaj neked!

Rónay György 
Télutó

Futnak a dombon a gyors patakok,
nézd olvad a hó
roskadozókupacokban -
készül az új kikelet.
Sose félj,
neked is jut még a virágból!
Itt ez az almafa, látod?
Gyümölcse alatt
az ôsszel majd leroskadt,
s most minden ághegye mégis
tele rüggyel.
A hegy még csupa hó,
de az ég ragyogó
kék fenn.
Fényben fürdik a völgy,
s fölötte némán állnak a rozsdazöld
fenyôk a hegyélen.

Simon István 
Február

Enged a fagy, földrôl, égrôl
tûnik a tél boruja,
hóvirág nyit, a hólétôl
megárad a nagy Duna.

Egerszegi Ferenc
Télutó

Zúzmara porlik
Söpri a fény
Csurran a hólé
Ház ereszén.
 Fönn a fa ágán
Cinke dalol
Készül az ünnep
Már valahol.

Télkergetô
Jer, jer kikelet
Seprûzd ki a hideget
Ereszd be a meleget
Dideregtünk eleget.

Móra Ferenc
Tavaszhívogató
Villásfarkú fecskemadár
Jaj, de régen várunk
Kis ibolya, szép hóvirág
Kinyílott már nálunk.

Rózsa, rózsa, piros rózsa
Nyitogatja a kelyhét
Itt a tavasz, lessük, várjuk
A csicsergô fecskét.

Fátyolszárnyú kis méhecskék
Zúgva döngicsélnek
Itt a tavasz, lessük, várjuk
A csicsergô fecskéket.

Babits Mihály
Messze… Messze…

Spanyolhon. Tarka hímü rét.
Tört árnyat nyujt a minarét.
Bús donna barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon. 
Olaszhon. Göndör fellegek,
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökôkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok. 
Göröghon. Szirtek, régi rom,
ködöt pipáló bús orom.
A lég sürû, a föld kopár.
Nyáj, pásztorok, fenyô, gyopár. 
Svájc. Zerge, bércek, szédület.
Sikló. Major felhôk felett.
Sötétzöld völgyek, jégmezô:
harapni friss a levegô. 
Némethon. Város, régi ház:
emeletes tetô, faváz.
Cégérek, kancsók, ó kutak,
hizott polgárok, szûk utak. 
Frankhon. Vidám, könnyelmü nép.
Mennyi kirakat, mennyi kép!
Mekkora nyüzsgés, mennyi hang:
masina, csengô, kürt, harang. 
Angolhon. Hidak és ködök.
Sok kormos kémény füstölög.
Kastélyok, parkok, labdatér,

mért legelôkön nyáj kövér. 
Svédhon. Csipkézve hull a fjord.
sötétkék vízbe durva folt.
Nagy fák és kristálytengerek,
nagyarcu szôke emberek. 
Ó mennyi város, mennyi nép,
Ó mennyi messze szép vidék!
Rabsorsom milyen mostoha,
hogy mind nem láthatom soha!

* * *
Ausztráliában pedig már lassan vége a 

nyárnak. Kányádi Sándor versével 
köszöntjük az integetô márciusi szellôt.

Kányádi Sándor
Ôszelô

Fázik a Küküllô,
lúdbôrös a háta,
már csak a nap jár el
fürödni a gátra. 
Lenn a gát alatt csak
vadrécék, vadludak.
Ôk is búcsúzóban:
tiszteletkört úsznak. 
Ékelôdnek aztán
föl az ôszi égre,
belevesznek lassan
a kék messziségbe. 
Reggelenként apró
ködfióka s pára
kapaszkodik föl a
partmenti fûzfákra. 
Ágaskodik a szél:
leveleket olvas.
Fönn a hegyek között
felbôdül a szarvas.

(Összeállította: 
Dr Kapantizan Artúr)



(Folytatás)
A lakóbizottság elnöki teendôirôl sem 

feledkeztem meg: a villa-lakók soron 
következô gyûlésén szóvá tettem a 
lakók panaszait és a vezetôség szabály-
talanságait. Azért is szólaltam meg, 
mert nem akartam hallgatásommal 
cinkos lenni,  Babits Mihály szavaira 
gondolva: vétkesek közt cinkos, aki 
néma. A vezetôség mindent kiigazított, 
de késôbb a költségvetésre és pénzü-
gyekre vonatkozó kérdéseimre válasz 
helyett bekeményített, azokat rossz 
viselkedésnek minôsítette és megbí-
zott ügyvéd révén a villa-bérlet fel-
mondásával fenyegetett meg, ha nem 
változtatok viselkedésemen. A felszó-
lítást két nappal 2009. Karácsonya 
elôtt kézbesítették. Nem volt kellemes 
karácsonyi ajándék. Aranka megint az 
Otthonból való elmenetelt javasolta, 
de én meggyôztem, hogy maradjunk, s 
megint az Idôsek Jogait Védô Szolgá-
lathoz (TARS-hoz) fordultam segítsé-
gért, amely a vezetôség cselekedetét 
rendkívüli megfélemlítésnek (intimi-
dation and bullying of extraordinary 
kind-nak) minôsítette és bocsánat-
kérést javasolt. Jellemzô az akkori 
vezetôségre, hogy azt nagy késéssel és 
két részben tette meg:  egy év múlva 
bocsánatot kért Arankától, mivel „nem 
vett részt férje agitációjában’’, hozzá-
téve hogy én nem vagyok arra érde-
mes, majd még egy év eltelte után --– 
ismételt bíztatásra –-- tôlem is bocsá-
natot kért az Igazgatósági Testület. 
Így teljes lett a mea culpa, de a sérülés 
utáni heg bennem maradt. Az eset 
rámutatott a szépkorú lakókkal való 
méltatlan, megalázó és empátianelküli 
bánás-módra. Vonakodva említem a 
sajnálatos esetet, másrészt az ôszinte-
ség és  az átláthatóság (transparancy) 
jegyében teszem azt. A következô 
lakóbizottsági gyûlésen lemondtam az 
elnökségemrôl, de egyéni jogomnál 
fogva (actio popularis) , a továbbiakban 
is felszólaltam, ha ex lex (szabálytalan) 
intézkedést észleltem.  

Szóbeli közléseken kivül --– a szó 
elrepül, az írás  megmarad elv alapján 
–-- több írott beadványban részletesen 
fejtegettem az Otthonban tapasztal-
takat, megfigyelteket, történteket, a 
vezetési mód hiányosságait, kiigazítási 
lehetôségeit, a lakoknak a vezetôséggel 
kapcsolatos véleményét. Nem voltam 
Otthon-ellenes, illúziók nélkül kedvel-
tem, s kedvelem, mert több jó, mint 
gyenge oldala van. Én inkább a gyenge 
oldalait fejtegettem javító szándékkal. 
Sajnos a Board elnöke (K.K.) nem így, 
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hanem, úgy vélte hogy az építô kritika 
álarca alá bújva írtam beadványaimat 
és az Otthonban elégtelenséget, nega-
tív magatartást szitok. 

A beadványaimban kifejtett pontokra 
nagyrészt nemkielégítô, kitérô, inge-
rült, vagy tagadó válaszokat kaptam. 
G.Gy. elnök megoldásként az Otthon-
ból való kiköltözés lehetôségét is meg-
említette. Az utolsó beadványomat a 
székely ember szavaival fejeztem be: 
én jót akartam, a végén aztán ne le-
gyen baj.  De lett és nem okozott lelki 
megrázkodást, s nem  halltam bele. 
Beadványaim, a Boardhoz intézett és 
egyéb írásaim remélhetôleg  megtalál-
hatók és hozzáférhetôk az Otthon le-
véltárában azok számára, akik megis-
merni, vagy dokumentálni szeretnék 
az intézmény történetét, múltját.

Pozitív eredménynek tekinthetô, 
hogy javaslatomra megvalósult a 
Boardnak a lakokkal való találkozása, 
közös gyûlése. Sajnos a helyes lépés 
csak tiszavirág életü volt, hasonlított a 
szovjet hadifogságban egy vagy, két 
napra kiosztott szárított kenyérhez  
(szuchárioz), hamar elfogyott. Két 
gyûlés után a Board enöke szükségte-
lennek vélte a találkozást és kényel-
metlennek találta a változást kívánó 
felszólalásokat. Sajnos nem sikerült a 
vezetôséget meggyôzni arra sem, 
hogy  a lakok egy, vagy két képviselôjét  
bevegye a Boardba megfigyelôként, 
semmiféle döntés ne történjen rólunk 
nálunk nélkül (nihil de nobis sine 
nobis) elv alapján. Az Otthon jövôbeli 
harcos lakóinak talán majd sikerül ezt 
az idôszerü és demokratikus változást 
kiharcolni.

Érdemes megemlíteni az Otthon ela-
vult alkotmánya módosításával kap-
csolatos eseményeket. Amikor a Par-
ramatta-i püspökség hosszú ideig húz-
ta-halasztotta a szükséges változáso-
kat, a Board vette kezébe az ügy in-
tézését. Az elnök modosított verziót 
készített és aláírásával is ellátva, 
szabálytalanul érvényesnek tekintette. 
Az elnök modosított változatát és az 
általam készített tervezetet megvizs-
gálta egy szükkörû bizottság, de a 
döntést, hogy melyik tervezetet küld-
jék a püspökségre  jóváhagyás végett, 

Egy évtized a Szent 
Erzsébet Otthonban

a Boardra bizta, amely az elnök vál-
tozata mellett döntött. A püspökség 
megint húzta az idôt, a tervezet nem 
került jóváhagyásra, a Püspök pedig 
az alkotmánytervezet készítôjének el-
nöki tisztségét nem hosszabította 
meg.   

Az Otthon ápoló és hosztel részlegé-
ben jó a gondozás, ápolás, a demencia 
rész pedig a dicséret magas fokára 
érdemesíthetô. Sajnos kevés a magyar 
nô- és férfiápoló, de az angolul beszé-
lôk is elég jól ellátják a teendôket. 
Mindezek mellett azonban panaszok  
is felmerülnek, hiszen nincsen rózsa 
tövis nélkül, s Öreg Otthon bajok 
nélkül. A lelki gondozást Magyaror-
szágról jött katolikus és Erdélybôl 
érkezett református papok végzik, 
akik Sydney, annak környéke és Can-
berra magyarságát is ellátják, mond-
hatni missziós tevékenységet végez-
nek. Az intézmény tágas kápolnájában 
tartott Istentiszteleteken az Otthon 
lakóin kivül városbeliek, vagy mesz-
szibbrôl jöttek is részt vesznek. A 
halottakat a kápolnában rendezett 
gyász-szertartásokon búcsúztatják,  
angolul is, ha a hozzátartozók nem be-
szélnek magyarul.  A hamvasztás után 
a hamvakat az Otthon emlékfalába le-
het helyezni.

Az Otthon magyar növérei Kará-
csonykor és Húsvétkor kedves ünnepi 
programot rendeznek, ausztrál és ma-
gyar nemzeti ünnepeken pedig méltó 
megemlékezést tartanak a tágas elôa-
dó-társalgó teremben. Minden hónap-
ban születésnapi felköszöntôt  rendez-
nek az arra éretteknek, akiket a fel-
köszöntökkel együtt Patakfalvi 
Krisztina modern fototechnikája  
megörökít. Krisztina egyébként az 
Otthonban tartott valamennyi ünne-
pélyt, összejövetelt, fontos eseményt 
lencsére és lemezre vesz. Szorgalmas, 
kitartó tevékenységéért méltó dícsé-
ret és elismerés illeti. Magyarországról 
és más országokból érkezett híressé-
gek, nagyságok, politikusok, mûvészek 
kötelesség-szerûen meglátogatják az 
Erzsébet Otthont, a déli magyar diasz-
póra sikeresnek tartott intézményét. A 
köszöntések, dicsérô, elismerô és bíz-
tató szavak után jó étvággyal fogyaszt-
ják  a szépen tálalt ízletes ebédet, vagy 
vacsorát a lakókkal közösen. 

A magyar szervezetek által rendezett 
kulturális és egyéb elôadásokat  Aran-
kával szelektálva látogattuk, egyrészt 
a távolság miatt, másrészt  azért mert  
azok a meghirdetett idôpontnál késôbb 
kezdôdtek, vagy sokáig elhuzódtak, 
ami az idôs szervezet számára nem 
tanácsos hosszú üléssel járt. Az Ott-
honban rendezett elôadásokon, vala-
mint  a Délvidéki Magyar Szövetség 
(DMSZ) hozzánk közellévô  székházá-
ban tartott ünnepségeken, kulturális 
és egyéb rendezvényeken szívesen 
vettünk részt. A városban tartott és 
érdekesnek vélt egyik elôadást nem 
hagytuk ki, ami említésre is érdeme-
síthetô.  Az elôadást  Ceausescu román 
diktátor elleni Temesvár-i felkelés 
kiváltója,Tôkés László református 
pap, késôbb Pártium püspöke és az 
európai parlament tagja tartotta. 
Az elôadó ismertette a romániai ma-
gyarság helyzetét, az RMDSZ (Ro-
mániai Magyar Demokratikus  Szövet-
ség) szerinte posztkomunista vezetô-

inek hibás, elfogathatatlan programját 
(a püspük korábban tiszteletbeli elnö-
ke volt az RMDSZ-nek). Az elôadás 
végén írott kérdéseket lehetett intézni 
az elôadóhoz. Az én kérdéseim vonat-
koztak: 

• képviselôvé választása eredményé-
re, a választók részvételére

• nem az RMDSZ közös választó-
listáján való indulására

• az RMDSZ-el való együttmüködé-
sére 

• a román államfônél tett látogatá-
sára

• papi  (püspöki) és politikai tevékeny-
sége egyeztetésére.

Kérdéseimet az elôadó provokatív-
nak, a romániai posztkomunista ma-
gyar sajtó által inspiráltaknak nevezte, 
s nem válaszolt kérdéseimre. Amikor 
az elôadás után próbáltam megközelí-
teni, elutasítva mondta, hogy poszt-
komunisták szimpatizálójával nem áll 
szóba. Ilyen jelzôt kaptam a hozzá 
intézett kérdések melegét kiállni, ki-
bírni nem képes politikustól, az euró-
pai parlament tagjától.

Az Otthonban  szervezett kirándulá-
sok a tengerpartra és érdekes helyek-
re elônyös kikapcsolódást jelentenek 
az Otthon megszokottságából. Ennek 
ellensúlyozásaként  szolgálhat az Ott-
hon múzeuma és a napközi  foglalkoz-
tató program is. Az elôbbit elhunyt 
mater Klotild orsolya nôvér, volt 
igazgató létesítette és a benne látható 
értékes gyûjtemény, kézimunkák, 
iparmûvészeti tárgyak, képek, festmé-
nyek, bútorok és egyebek gyönyör-
ködtetik a látogatót. Az Otthonon kívül 
lakó idôs magyarok számára szerve-
zett napközi foglalkoztató programon 
benti lakók is résztvehetnek. Célja a 
kijelôlt napokon a látogatók szórakoz-
tatása, foglalkoztatása, a benti élet 
ismertetése és egyebek. Mindezeken 
kívül a konyha ízletes fôztjét is élvez-
hetik a látogatók.

Klotild növér éveken át odaadóan és 
kellô eréllyel (pretoriánus gárda mó-
don) vezette az Otthont: fegyelmet 
tartott, amiért ôrmesternek is nevez-
ték, de volt alattvalói ma is hiányolják. 
Nyugdíjba vonulása után meghitt 
barátságba került  Arankával, s együtt 
gyakorolták francia és olasz nyelvtu-
dásukat. Néha megengedték hogy én 
is beszálljak a gyakorlásba.

.Fontos esemény az Erzsébet napi 
búcsú, amelyet gondos  elôkészítés, 
szervezés és beszerzés elôz meg. A 
kápolnában tartott megnyitó ünnepé-
lyes oekomenikus (közös katolikus -– 
református –-- evangélikus) istentisz-
telet után a nagyszabású  vásáron  
szíve szerint szerezhet vásárfiát és 
válogathat a gasztronómiai  kínálatok-
ban az odalátogató. Mindezek fejében 
adott és kapott térítések pedig jelentôs 
segítséget jelentenek az Otthon szá-
mára.

Hangulatosak és kedvesek az idôn-
ként tartott barbecue napok, amelye-
ken a múzeum elôtt kifeszített hatal-
mas sátor alatt fogyasztható roston 
sûlt kolbász, bacon szelet és hús, sôr 
vagy bór kiséretében. Néha a szom-
szédos városrészben lévô  horvát idôs 
Otthon lakói is részt vesznek, viszonoz-
va az Erzsébetiek látogatását.

Meg kell említeni az utóbbi 1 --- 2 
évben a Magyarország-i Körösi Csoma 

Sándor Program kiküldött ösztöndíja-
sai dicséretes munkáját az Otthon 
lakóinak kulturális és történelmi is-
meretei fenntartása és bôvítése vé-
gett. Jelentôs a Mikes Kelemen Prog-
ram kiküldöttjeinek a munkája is az 
Otthon könyvtára rendezése, „moder-
nizálása” terén.

Az 1956 –beli szabadságharc 60 –ik 
évfordulója alkalmával az Otthonban 
tartott megemlékezésen kívül a Can-
berra-i Nagykövetség emlékérmet 
adott az 56-beli eseményekben részt-
vevô, ottlevô ôregeknek. Nekem is 
jútott érem a forradalmi bízottságban 
való tevékenységemért. Az érem 
átadásakor úgy éreztem és ôszintén 
bevallom hogy nem elismerést, hanem 
szemrehányást érdemelnék (talán má-
sok is) azért hogy akkor elhagytam a 
hazámat. Ez a gondolat egyébként fog-
lalkoztatott Áder János elnöknek a 
közslmúltban Sydney–i látogatása 
alkalmával elhangzott elôadásán is.

Az idô elteltével mind jobban kedvel-
tem a villa-lakásbeli életet, a mondás 
szerint evés közben jött meg az étvá-
gyam. Aranka már korábban megked-
velte a villát a környezô területtel 
együtt és gyakran mondogatta, hogy 
milyen szép parkban lakunk. Az Ott-
honban való létem alatt a szakmámtól 
sem akartam elszakadni és nálam 
fiatalabb kollégák jóvoltából (mert 
szállítottak) eljutottam néhány szak-
mai elôadásra. Sajnos azokat már nem 
tudtam jól követni, így a továbbiakban 
olvasásra, televízióra és komputer 
nyújtotta információkra kényszerül-
tem. A tudomány és a technika hala-
dását figyelve sajnáltam, hogy a múlt 
század elején születtem és idôs ko-
romban kevésbé, vagy nem élvezhe-
tem erdményeit. A szakirodalommal 
való kapcsolatot csökkentve, mindket-
ten a szépirodalmi ismereteinket  bô-
vítettük, pótoltuk az elmulasztottakat. 
Erre jó lehetôséget nyújtott az Otthon 
bônek mondható könytára. Annak 
anyaga a beköltözni szándékozók és a 
bentlakók könyv-ajándékából jött ösz-
sze és gyarapodik tovább.

Az Otthonban  nyugodalmasan töltött 
idôszakunk mellett voltak aggodalmas 
napjaink is. Egyik alkalommal, házunk 
elôtti virág-ültetvényünk kapálása 
közben hirtelen minden elsötétedett 
körülöttem és összeestem. Aranka 
szakszerûen megvizsgált és korházba 
útalt. A korábban mellkasomba helye-
zett szívszabályozó (pacemaker) nem 
tudta helyreállítani szívem ritmusát.  
A kórházban néhány nap alatt lábra 
állítottak és Aranka örömére hazaen-
gedtek. A késôbbi aggodalmas napokat 
Aranka okozta. Az Ô szíve is rendel-
lenességet mutatott, kórházi kezelése 
pedig –-- aggodalmamra –-- hosszabb 
ideig tartott, mint az enyém. Haza-
jövetele nagy örömet és megköny-
nyebbülést jelentett számomra. Jó 
érzés volt látni szerény mosolyát, 
hallani kedves, szeretetteljes  hangját. 
Távollétében nem csak jómagam, 
hanem szomszédaink és többen az 
Otthonból hiányolták.

A kölcsönös aggodalmak után mind-
kettönk helyreállított fizikai állapotát 
Aranka igyekezett orvosilag egyen-
súlyban tartani, de a korral járó több-
nyire fájdalmas elváltozásokat csak 
enyhíteni lehetett. Képzettségénél 
fogva, Aranka jobban megérti és viseli 
a korral járó  változásokat, mint én. A 
gyenge nô erôsebb, mint magát 
erôsnek érzô férfi, de legtöbbször 
gyenge, amikor fájdamat tûrni, viselni 
kell. 

(Folytatjuk)

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-tôl érettségi vizsgáig

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES
Dandenong High School (Melway 90 C/5)

Corner of Princess Hwy & James St.

Szombat de. 9-tôl 12.20-ig.
Beiratkozás és információ az internetrôl:

www@vsl.vic.edu.au
további információ az Area Managernél:

Holger Nord, tel.: (03) 9791-9289
kedd, csütörtök és pénteki napokon.

Az iskolaév február 11-én kezdödik.
Részletes információt ad az esti órákban

Bartha Gyöngyi 0409 857-819 vagy
Körlaki Ági 9570-1638
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. február 5-én vasárnap de. 11 órakor 

Évnyitó ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,(Watkins 

St.bejárat)
Minden kedden de, 12. órától 

Bibliaóra a Bocskaiban 
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
2017 február 5-én vasárnap de. 11.30 órakor 

 Újévi Istentisztelet
2017. február 5-én 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) 2017. február 5-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) 

2017-én február 5-én vasárnap de. 11 órakor 
 Évvégi Istentisztelet

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

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 
2017.(minden hónap elsô vasárnapján) du. 2 órakor 

Bibliaóra
2017.(minden hónap harmadik vasárnapján) du. 2 

órától  Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

2017. de. 11.30 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
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

December 17-én tartotta Egyházunk 
évi karácsonyi koncertjét. 

A másfél órás mûsor, négy orgonista 
mûvészbôl, gyerek-, vegyes-, felnôtt 
kórus és egy csellós részvételével tör-
tént. Szép orgona számok, templomi 
és népi énekek hangzottak el és befe-
jezésnek egy cselló darab szórakoz-
tatta a megjelent közönséget.

A templomi koncert után a Bocs-
kaiban folytatódott a mûsor egy szép 
karácsonyi színelôadást mutattak be a 
vasárnapi iskola és a magyar nyelvet 
tanuló gyerekek.

Köszönet a vendég mûvészeknek, 
énekeseknek, tanároknak, akik beta-
nították a gyerekeket és mind azok-
nak, akik résztvettek a koncert sikerre 
vitelében.

Reméljük, hogy hagyománnyá 
válik...

Csutoros István fôgondnok

Zenés Karácsonyi Koncert a  Nth. Fitzroy-i 
Magyar Református Templomban 

Nt. Dézsi Csaba elbúcsúzik Plicher Dorkától a decemberi koncerten
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Vasárnapi Iskola Karácsonyi Koncert

December 17-én este nagy izgalommal várta a közönség az újonnan megalakult Bocskai 

Kórus elsô karácsonyi koncertjét. A kórus többnyire a North Fitzroy-i Református Gyülekezet 

tagjaiból és a Bocskai Magyar Iskola szülôi csoportjából áll. 

Plicher Dorka, Kôrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa kezdte el a kórus toborzását 

júliusban. Fél éves munkássága meghozta gyümölcsét, gyönyörû koncertet hallhattunk! 

Az est ünnepi fényét emelte három vendégorgonista, akik mini orgonakoncertet adtak a 

kórus fellépései között.

Most elôszôr játszott nyilvánosság elôtt a Lyányok zenekar, akik egy erdélyi karácsonyi dalt 

énekeltek hangszeres kísérettel. A „Lyányok” Bobár Zoltán KCSP ösztöndíjas tanítványai 

voltak. 

A koncert után a Bocskai Magyar Iskola diákjai évzáró színdarabot adtak elô, Márton bácsi 

karácsonya címmel. 

Mind a koncert, mind a színdarab hatalmas siker volt. Köszönet mindenkinek, aki oly sok 

munkát, idôt fektetett bele!
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KRÓNIKA
BAJTÁRSI 

TALÁLKOZÓ ÉS 
EBÉD

A XVI. Magyar Kulturális Találkozó 
mûsorába beiktatott BAJTÁRSI TA-
LÁLKOZÓ ÉS EBÉD vasárnap 2017. 
január 8-án lett megrendezve az íz-
lésesen átrendezett, Punchbowl-i Ma-
gyar Ház dísztermében. A szép számú 
megjelenteket vitéz nemes Tassányi 
József a Vitézi Rend Ügyvezetô törzs-
kapitánya, a Magyar Királyi Csendôr 
Egyesület vezetôje és a Magyar Har-
cosok Bajtársi Közösségének fôcso-
portvezetôje üdvözölte a Független 
Szabadságharcos Szövetség tagjainak 
nevében is. Szüleitôl kapott nevelésére 
hivatkozva elsônek Bárány Márta 
BEM AOM a XVI. Magyar Kulturális 
Találkozó fôrendezôjét említette meg 
név szerint.

Ezután köszöntötte az elôzô nap Ma-
gyarországról érkezett Potápi Árpád 
államtitkárt majd Dr. Gruber 
Attila Magyarország Ausztrália és 
Új-Zéland-i nagykövetét, a nagykö-
vetség megjelent tagjait és a N.S.W-i 
Magyar Szövetség vezetôit. Befejezé-
sül üdvözölte megjelent vendégeinket, 
rendtársainkat, és bajtársainkat.

Ezután átadta a mikrofont Goór 
Györgynek, aki a Szent László Tár-
saság (1861) és Rend rendtagjainak 
nevében köszöntötte a megjelenteket. 
Külön üdvözölte a megjelent államtit-
kárt, aki a zord magyarországi télbôl 
eljött a mi napsütötte országunkba és 
köszöntötte régi barátunkat Dr. Gru-
ber Attilát, a nagykövetség tagjait, 
valamint Ausztrália más államaiból 

látogató honfitársainkat. Majd jó étvá-
gyat kívánva visszaadta a mikrofont 
vitéz nemes Tassányi Józsefnek, aki 
átadta a Vitézi Rend 2015. Jubileumi 
Keresztjét Dr. Hangay Györgynek 
és Kardos Olgának a magyar közös-
ség érdekében hosszú éveken át kifej-
tett munkájukért. Végül Ô is jó étvá-
gyat kívánt.

alkottak, magyarságuk megtartásá-
val.

A beszédek után megkezdôdött az 
ételek felszolgálása. A finom ebédet 
Kováts Gábor szakácsmester készí-
tette, aki Budapesten a híres Gundel 
étteremben tanulta meg mesterségét. 
Ez volt utolsó hivatalos közremûkö-
dése, mert rövid idôn belül elköltözik a 
Gold Coast-ra ahol feleségével házat 
vettek. Az ott lakó magyarok nyeresé-
ge a Sydney és környékén lakó ma-
gyarok vesztesége.

Az ebéd barátságos hangulatban, régi 
ismeretségek felelevenítésével és új 
barátságok kialakulásával telt el. A 
terem nem volt tele és nagy kár, hogy 
a felsorolt szervezetek tagjainak csak 
kis része jelent meg ezen a három 
évenként ismétlôdô Bajtársi Találko-
zón és Ebéden. Sajnálhatják, akik nem 
jöttek el, mert az ebéd nagyon finom 
volt, és az asztal-társaságok vidám 
beszélgetése volt a XVI. Magyar Kul-
turális Találkozó célja és a megje-
lentek által elért sikere.

Goór György 
Vitézi Rend Nemzetvédelmi 

Tagozat

lettek kitüntetve az alapítók közül 
ketten, akik Isten segedelmébôl még 
köztünk vannak: Szegedi Lajos és 
Stuart Zsóka. Ezúton is hálásan kö-
szönjük a fáradozásukat, kitartásukat 
a sok-sok éves munkájukat. 

Az eseményre nem kisebb személy is 
elfogadta a meghívást, mint Ma-
gyarország köztársasági elnöke, Áder 
János  s Ft. Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke. 
Kimondhatatlanul nagy megtisztelte-
tést jelent, hogy a köztársasági elnök 
úr és a püspök úr elj öttek erre az 
eseményre. 
Kovács Lôrinc Queensland-i tiszte-

letbeli konzul és lelkipásztor, valamint 
családja hosszas heteken, hónapokon 
át tervezte az elnök úr látogatását, 
amirôl így utólag elmondhatjuk, na-
gyon sikeres volt. A helyi asszonyok is 
sokat segítettek azáltal, hogy rengeteg 
ételt, szinte kifogyhatatlan terülj-te-
rülj asztalkámat készítettek a közel 
300 fôs vendégseregnek. 

Kovács Lôrinc köszöntôje után Ft. 
Kató Béla püspök végezte az igei 
szolgálatot. Imádságot és bibliaol-va-
sást hallgattunk Szabó Attila Ade-
laide-i lelkipásztortól, Péterffy Kund 
Sydney-i lelkipásztortól, Dézsi Csaba 
Melbourne-i lelkipásztortól. Az isten-
tiszteletet követôen a program -– 
szokásunkhoz híven –-- nagyon magas 
színvonalú volt. Orgonán játszott 
Jurth Attila zongoramûvész, Bozsik 

 ünnepi beszédében kifejezte örömét a 
gyönyörû mûsor kapcsán, hiszen sok 
olyan dal és zenemû hangzott el, mely 
régrôl kedves neki. Kifejezte abbéli 
örömét, hogy ilyen szép számban 
összegyûltünk, hogy igen nagyszerû 
eseményeket ünneplünk, hogy föld-
rajzi szempontból valóban távol az 
anyaországtól is ápoljuk hagyománya-
inkat, megtartjuk magyarságunkat. 

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, 
hogy Kovács Lôrinc ezen évforduló 
alkalmából összeállított egy újabb 
énekeskönyvet, mely gyakorlatias 
szempontból még jobban illik a diasz-
pórában élô közösséghez. Az énekes-
könyv 175 éneke a hagyományos 
református és evangélikus zsoltárok 
és dicséretek mellett közkedvelt ró-
mai katolikus énekeket és újabb keletû 
ifjúsági énekeket is tartalmaz. Nem-
csak ezért, hanem a fáradhatatlan, 
kitartó, lelkiismeretes munkájáért „a 
queenslandi magyars ág kulturális és 
vallási életét gazdagító, illetve identi-
tásának megôrzését elôsegítô áldoza-
tos szolgálata elismeréseként” a köz-
társasági elnök úr a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztjével tün-
tette ki Queensland lelkészét. 

Az istentiszteletet és az ünnepi részt 
követôen állófogadásra hívtak min-
denkit a szomszédos nagyteremben. 
Itt bárkinek volt alkalma az elnök 
úrral néhány szót váltani, kezet fogni, 
egy közös képet készíteni. Az elnök úr 

Jandó Gyula 1924. március 28-án Pusztaszentlászlón született. Ember, 
családapa, a Melbourne-i Magyar Központ közösségének tiszteletbeli tagja/
alapítója és mint hazafi a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje.

1949-ben kényszerbôl hagyta el szülôföldjét, Magyarországot. Elbeszéléseiben, 
visszatekintve múltjára, többször elmondta „rámszakadt az ég” és az aknazáron 
keresztül menekülve fogadta meg, „hogyha a sors úgy hozza valami maradandót 
fog tenni a magyar nemzet érdekében.”

Együttérzésbôl „Az emberi és nemzeti büszkeség továbbélésre ösztönöz, de 
aki szülôföldjét elhagyja annak szívet is kellene cserélnie nem csak hazát.” 
Mivel szívet cserélni nem lehet így hitéhez és szülôhazájához hû maradt és új 
hazájának Ausztráliának is öntudatos polgára lett.

Jandó Gyula határozott, önakaratú, szorgalmával példamutató ember volt. 
Felesége, szül. Kutits Julianna (Juliska) odaadó élettársának segítségével 
kitartó munkájuk meghozta gyümölcsét és fogadalmát valóra válthatta. 
Szülôfalujának, harangot adományozott (a II.v.háborúban a németek 
elvitték a templom harangját), Ausztráliában is fogadásához híven nagy 
tettekkel igazolta igéretét és megépült a Melbourne-i Magyar Központ, 
mindannyiunk büszkesége. E tettek örökitik/öregbítik a Jandó nevet.

Többször elmondta „szeretek élni”. Szerette az összejöveteleket, a nagy tár-
saságot. Legjobban a nótás összejöveteleken érezte jól magát, nagyon szeretett 
énekelni, mulatozni. A két legkedvesebb nótája „Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül” Lányi Viktor szövege és zenéje és az alábbi nóta: (az énekeskönyvébôl 
kaptam tôle e lapot, egy beszélgetést követôen 2011-ben)

Úgy szöknek az évek, mint a tûnô álom,
Szárnyukat megkötni hiába próbálom.
Isten így akarja, Isten így teremti,
Kidôlt keresztfának nem köszön már senki.

Nagy szívvel születtem kicsike országban,
Pár vidám emlékem és sok bús nótám van.
De, ha elnémulok, ez csak azt jelenti,
Kidôlt keresztfának nem köszön már senki.
Kalmár Tibor szövege és zenéje

Jandó Gyula életének utolsó három évét az Árpád Idôsek Otthonában töltötte. 
Nagyvonalúan élt és földi életét is ily módon hagyta el, vasárnap 2017. január 
elsején hunyt el.

A család és a gyásznép 2017. január 9-én vett végsô búcsút szentmise 
keretében a Szent István Ökumenikus Templomban, ahol a szertartást Laczkó 
Mihály és Rigó István atyák végezték. A halotti tort a Regnum Szövetkezet 
Igazgatói szervezték, bevonva ismerôsöket, barátokat.

Az igazi emlék nem a szavakban, nem az írásban, hanem az ember szívében 
él.

Béke poraira!
Atyimás Erzsébet

Potápi Árpád államtitkár csak rövi-
den szólt néhány szót, --- hivatkozva a 
hosszú ideig tartó repülô útra –-- és 
tolmácsolta a Magyar Kormány üd-
vözletét a 2. Világháború és az 56-os 
Szabadságharc politikai menekültjei-
nek, akik Ausztráliában találtak új ha-
zát és szép közösségi szervezeteket 

Queenslandben járt 
Áder János 

köztársasági elnök úr
November 12-én ünnepi istentiszte-

leten vehettek részt a Queensland-i 
magyarok, melyet az Ausztráliai Ma-
gyar Református Egyház Queenslandi 
Kerületének 65. éves fennállásának 
alkalmából rendeztek a Brisbane-i St. 
Pauls templomban. Ennek alkalmán 

Tamás tárogatón játszott,  énekelt a 
Napsugár kórus, Kuchárné Balázs 
Éva népdalénekesnô és V. Molnár 
Judit operaénekesnô, akit orgonán 
Hartay Szabó Gergely orgonamûvész 
kísért. Szegedi Ildikó, a Queensland-i 
Reform tus Egyház gondnok röviden 
megköszönte a lelkipásztorok szolgá-
latát. Kovács Lôrinc pedig az egyház 
65 éves történetét mutatta be. 

 Áder János köztársasági elnök úr 

és kedves felesége is közvetlenül, 
barátságosan fogadta a köszöntéseket. 

A napfényes Queensland méltón 
köszöntötte Áder Jánost és minden 
megjelent vendéget, hiszen borzasztó 
meleg volt aznap, de bízunk benne, 
hogy hôség ide vagy oda, mindenki jól 
érezte magát, és életre szóló élmény-
ben volt része.

/Bartos Krisztina/
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Közösségi mûhely — januárA XVI. Magyar Találkozó 
Sydneyben január 4–9 között jól 

sikeredett. A kulturális programok, 
az ismertetŒ elŒadások eredményesen 
folytak le. Gondolom részletes beszá-
molót az arra illetékesek fognak nyúj-
tani. 

A Sydneyi Magyar Közösségi Iskola 
igazgatója, Kory Katalin, felkért, 
hogy január 7-én az egésznapos ún. 
„Tükörkép a magyar nyelvrŒl, isko-   
láról” címû tanácskozásukat én nyis-
sam meg elŒadásommal. Mondandó-
mat úgy állítottam össze, hogy abból 
Pál Feri Atya, az esemény fŒelŒadó-
ja tájékoztatást kapjon a magyar 
nyelvnek itteni tanítási lehetŒségeirŒl. 
Sajnos, az operált lába kímélése miatt 
nem tudott részt venni és szerepelni 
a meghirdetett eseményen. Nem 
változtattam elŒadásomon, és gondos-
kodtam róla, hogy azért kézhezkapja.  
Nyitó elŒadásom ekképpen hangzott 
el: 

A magyar közösség anyanyelv-
használatának lehetôsége a 

multikulturális Ausztráliában
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 

a megjelenteket és magyarországi 
vendégünket Pál Feri Atyát!

BevezetŒként talán röviden megem-
lítem, hogy amikor 1949–50-ben, a 
második világháború után menekült-
ként/emigránsként Európából megér-
keztünk a befogadó Ausztráliába, 
elsŒként magyar iskolákat, magyar 
újságokat/tájékoztatókat és közösségi, 
bajtársi szervezeteket, egyesületeket 
létesítettünk az Ausztrál Államok 
fŒvárosaiban identitásunk, hagyomá-
nyaink megŒrzése érdekében.

A magyar iskolákat elsŒként az egy-
házak hozták létre a Regnum Maria-
num Katolikus Közösség égisze alatt. 
Sydneyben Páter Forró Ferenc és 
Tóth János tanító, míg Melbourne-
ben Páter Varga Zoltán és Dr. 
Orosz Márta tanárnŒ vezetésével. 
KésŒbb pld. Sydneyben, a jelenleg is 
mûködŒ közösségi iskolát a NSW-
Magyar Szövetség, Majláth György 
elnök és Dr. Osetzky Dénes alenök 
hozták létre, Haris István tanító és 
magyar apáca nŒvérek közremûkö-
désével.

A nagy áttŒrés az anyanyelv oktatás 
terén akkor történt, amikor 1977-ben 
a New South Wales Állam kormánya 
hozzájárult ahhoz, hogy több beván-
dorló népesség anyanyelvével együtt, 
a magyart is mint idegen nyelvet 
lehessen középiskolai/érettségi tan-
tárgyként tanítani egy speciális szom-
bat délelŒttönkénti tanfolyamon, 
állami iskolában. Ezt a képzést hívjuk 
manapság „Saturday School of Com-
munity Languages”-nek (Közösségi 
nyelvek szombati iskolája). Sokat 
harcoltunk ennek érdekében Dr. Bo-
dolai Zoltán nyelvtanárral mert – 
talán hihetetlennek tûnik –, a legna-
gyobb kerékkötŒ ennek nyélbeütésére 
a baloldali NSW-i Tanárok Szakszer-
vezete volt.

Az elsŒ képzést, Dr. Bodolai Zoltán 
indította el, és 1978-ban érettségiztek 
az elsŒ diákok magyar nyelvbŒl, 
köztük volt a mi Olga lányunk is. 
Azóta létezik ez a tanfolyam immár 
közel 40 éve. KésŒbb csatlakozott a 
képzéshez Csordás Antal, majd 
Albecz Judit tanárok, akik osztály-
fŒnökként látták ill. látják el az okta-
tói tevékenységet.

Az utóbbi idŒben gondot okoz az 
állam által megszabott minimális 
létszámot produkálni. Sajnos, Sydney 
és környéke kb. 24 ezres létszámú 
magyar közössége képtelen évrŒl 
évre egy tucatnyi diákot mozgósítani 

a magyar nyelvû érettségi tanfolyam 
számára. 2015-ben már komoly erŒ-
feszítésébe került a bezárást elhárí-
tani a szülŒk által benyújtott petició-
nak. Végül is úgy sikerült megoldani 
a problémát, hogy ernyŒszervezetünk 
a New South Walesi Magyar Szövet-
ség tb. elnökeként, levelet intéztem 
államunk illetékes minisztereihez, 
hivatkoztam az UNESCO 1999-ben 
február 21-re deklarált Nemzetközi 
Anyanyelv Napjára, ami határozottan 
elŒírja a nagyvilág kormányai és 
oktatási intézményei számára az 
anyanyelv fenntartásának minden-
képpeni támogatását.

Ezen kívül van itt egy másik szer-
vezet, a Bangla Academy, amely 
minden esztendŒben megrendezi a 
NSW-i Parlament épületében az ún. 
„Intenational Mother Language Day” 
elnevezésû szemináriumot, amin 
rendszerint részt vesznek a bevándor-
ló nemzetiségek oktatási intézményei, 
– minket is beszámítva –, valamint a 
NSW-i állami intézmények: az okta-
tási- és az állampolgársági, valamint 
a multikulturális ügyek minisztéri-
uma stb. képviselŒi és évrŒl évre 
elkötelezik magukat az anyanyelv 
ápolásának és megtartásának fenn-
költ támogatására. Ennek a szeminá-
riumnak találó mottója: „My Lang-
uage = My Freedom”, magyarul 
„Anyanyelvem = a szabadságom!”

A NSW-i Magyar Szövetség tb. 
elnökeként évek óta tevékenyen részt 
veszek ezeken a szemináriumokon. 
JövŒ februárban a NSW-i Parlament-
ben rendezendŒ eseményre máris 
meghívtak és felkértek, hogy a ma-
gyar nyelv fontosságáról írjak egy 
értekezést!

Megjegyzésem az eddigiekhez: 
Ausztrália talán az egyedüli ország a 
világon, ahol jól mûködik a „multikul-
turalizmus”, ahol a bevándorlók anya-
nyelvét, mint egy idegen nyelvet 
lehet középiskolai/érettségi tantárgy-
ként oktatni, s ennek költségeit az 
ausztrál állam állja. Vannak egyete-
mek, ahol mint tanszék lehet idegen 
nyelvet oktatni, de ennek hatalmas 
kölségeit annak az országnak kell 
állnia, amely a tanszéket felállítja.

2005-ben a Sydneyben rendezett V. 
Identitás Konferencián hozott határo-
zatunk és tevékenységünk értelmé-
ben lépéseket tettünk egy magyar–
ausztrál oktatási és kulturális kétol-
dalu szerzŒdés megkötésére és egy 
magyar tanszék létesítésére. Sikerült 
magyar professzorok segitségével, a 
canberrai nagykövetség és a sydneyi 
fŒkonzulátus támogatásával elérni, 
hogy az UTS Egyetem (University of 
Technology Sydney) – amelyiknek 
volt cserediák kapcsolata a Budapesti 
Mûszaki Egyetemmel –, hajlandó volt 
ingyen infrastrukturát nyújtani: hely-
ségeket, irodát és technikai felsze-
relést biztosítani. Magyarországnak 
kellett volna állni az oktató fizetését 
és elszállásolása költségeit. Már min-
den le volt rendezve, hogy jön Ma-
gyarországról 2005. decemberben 
államtitkári vezetéssel négytagú dele-
gácó a megállapodás megkötésére, 
amikor az utolsó pillanatban a Gyur-
csány-kormány kifarolt a megegye-
zésbŒl, ahogy a határon túli magyarok 
állampolgársága megadása népszava-
zásából is.

Aggasztó – a mi itteni helyzetünkkel 
szemben –, hogy Magyarország ha-
tárain túl, a kárpát-medencei utód-
államokban élŒ nagyszámú Œshonos 

nemzeti közösségeinknek, nem adatik 
meg a magyar anyanyelv korlátlan 
oktatása és használata. Javaslom, 
hogy Œk is éljenek az UNESCO (Uni-
ted Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) által 1999-
ben, február 21-re proklamált Nem-
zetközi Anyanyelv Napja lehetŒsé-
gével. SŒt, Œk még hivatkozhatnak az 
Európai Unió Alapjogi Chartájára is, 
amely szintén szavatolja a közösségi 
nyelvek védelmét.

Végezetül megjegyzem, hogy a 
magyar diaszpóra identitásának meg-
Œrzése kimondottan csakis a magyar 
nyelv használatával lehetséges. (A 
nyelv ma néktek végsŒ menedéktek!) 
Ezért a magyar nyelv ápolása és 
tovább élése fŒként a szülŒkön és 
nagyszülŒkön múlik. Ha Œk nem 
gondoskodnak gyermekeik, unokáik 
magyar nyelvû nevelésérŒl a családi 
otthonban, és a rendekezésre álló 
magyar iskolák, cserkészet, népi 
táncoktatás és egyházaink templomi 
szolgáltatásainak igénybevételével, 
akkor utódaik elvesznek ebben a 
nagy globális olvasztó kemencében.

Arra kérem szervezeteink vezetŒit 
és tagjait, hassanak oda elkötelezett 
célkitûzésként, hogy a magyar nyel-
vet és hagyományainkat ápoló okta-
tási intézményeink mindig kapjanak 
utánpótlást a felnövŒ magyar szárma-
zású fiataljaink körébŒl. Oktatási 
intéményeinket pedig arra, hogy hív-
ják fel a szülŒk és a fiatalok figyelmét 
a budapesti Balassi Bálint Intézet 
hungarológiai tanfolyamaira, ahol 
magyar állami ösztöndíjjal tudják 
folytatni tanulmányaikat.

Szíves figyelmébe ajánlom minden-
kinek a Magyar Élet 2016. december 
15-i száma 13. oldalán annak a Dar-
win-i magyar édesanyának közlemé-
nyét, amiben leírtja, hogyan kezdte el 
a 15 éves Dani fia anyanyelvének 
tanulását az Adelaidei Magyar Kö-
zösségi Iskola tanárával, Szabó Ág-
nessel, a Skype-on keresztül. Hogyan 
csatlakoztak ehhez a Budapesti Káro-
lyi Gáspár Egyetem „Magyar mint 
idegen nyelv”-szakos hallgatói, akik 
az interneten keresztül vállalták a 
külföldön élŒ magyar nyelvbŒl érett-
ségire készülŒ diákok korrepetálását. 
Szívhezszóló írás, ami bizonyítja, 
hogy a technológia fejlŒdése, és erŒs 
akarat folytán, nyitva áll a magyar 
anyanyelv tanulásának lehetŒsége 
bárhol a világon. Ez is globalizáció, 
pozitív értelemben. Jegyezzük meg: 
Nincs lehetetlenség, csak tehetetlen-
ség a mai kényelmes világunkban. Mi 
magyarok tehetséges nemzet va-
gyunk, nemde?

A tanácskozáson Harasta Emôke 
és Kory Katalin bemutatták, milyen 
ügyes módszerekkel és technikai 
segédeszközökkel tanítják a magyar 
nyelvet népmesék és mondák felhasz-
nálásával. Fantasztikus bemutatóban 
volt részünk.  

Ezzel végetért szerepem a Találko-
zón. Most csupán azt jegyzem meg 
sajnálattal, hogy nem sikerült egy 
olyan programpontot a Találkozó 
mûsorába beiktatni, ahol az ausztrál 
államok fŒvárosaiban mûködŒ ma-
gyar intézmények és szervezetek ön-
kéntes vezetŒi – magyar indentitá-
sunk / önazonosságunk letéteménye-
sei –  összejöhettek volna tanácskozni 
és gondolataikat, elképzeléseiket 
megtárgyalni a magyar kormány 
küldötteivel, és közös konszenzusra 
jutva, szignált zárónyilatkozatban 

nyilvánosságra hozni, ezzel is erŒsítve 
a nemzeti együttmûködési rendszert, 
és a diaszpóra tanácskozások számára 
elintézendŒ teendŒket nyújtani. – 
Hivatkozom a tavaly május 26-án 
kibocsátott írásomra.   
Körlevél a Magyar Nagykövetség

és a szervezett magyarság 
vezetôihez

A XVI. Ausztráliai Magyar Találko-
zó egyik fontos eseménye a magyar 
szerveztek vezetŒinek: Hétvégi Ma-
gyar Iskolák, Saturday School of 
Community Laguages (HSC, a ma-
gyar nyelvnek érettségi tantárgykénti 
állami vizsgára elŒkészítŒ tanfolyam), 
Cserkészek, Tánccsoportok, Történel-
mi Egyházak, Bajtársi-, Karitatív- 
Társadalmi stb. Egyesületek, Magyar 
Házak, Klubok és a magyar kormány 
képviselŒinek, gondolatébresztŒ ta-
nácskozása kell legyen, ahol a ma-
gyar diaszpóra problémáit a magyar 
nemzet jövŒjének szemszögébŒl kell 
szükségszerûen  megtárgyalni.

Mintául szolgálhat a 2011-ben Can-
berrában a Magyar Nagykövetségen 
rendezett „Nemzeti összefogás hatá-
rokon és tengereken túl” címû kon-
ferencia, melynek a Magyar Életben 
megjelent beszámolóját mindenkinek 
szíves figyelmébe ajánlom. Úgyszin-
tén a NSW-i Magyar Szövetség által 
három ízben 1973, 1982 és 1994-ben 
rendezett Találkozók Emlékkönyveit, 
ahol szintén a nemzetpolitika tárgy-
körében folytatott  tanácskozások és 
elŒadások domborodnak ki.

Hozzátartozik az ausztráliai magyar 
diaszpóra megmaradásának elméleté-
hez az Országgyûlés Nemzeti össze-
tartozás bizottsága elŒtt 2012 júliusá-
ban tartott felszólalásom is, amit 
szintén bátorkodom közreadni. Ennek 
fŒ motívuma, hogy a nemzeti emig-
ráció elöregedett, kihalóban van, ezért 
a jövŒben a fŒkonzulátusokra és 
nagykövetségekre nagyobb és felelŒs-
ségteljesebb feladatok hárulnak a 
magyar nemzet összetartozása érde-
kében.

Figyelembe kell vegyük e földré-
szen uralkodó irdatlan távolságokat, 
ehhez hozzájárul pld., hogy hosszú 
hónapok kiesése után, több mint egy 
éve van ismét nagykövetünk Canber-
rában, de ezideig még nem tudtunk 
összeülni, megbeszélni közös gond-
jainkat, hogy pld. mivel szolgálhat-
nánk legeredményesebben az itteni 
diaszpóra magyararság öntudatának 
ápolását, vagy szeretett magyar ha-
zánk támogatását, akár gazdasági, 
akár kulturális szinten a magyar 
imázs ismertetésével, egy közös 
elgondolás megfundálásával.

Sydneyben 2009 elŒtt ilyen problé-
máink nem voltak, mert a fŒkonzu-
látus karnyújtásra volt, és akár 
hetente tudtunk összejönni, terveket 
szŒni, kidolgozni és végrehajtani. 
Nem volt olyan esztendŒ, hogy ne 
rendeztünk volna közösen valamit 
hírnevünk, a magyar arculat ismerte-
tésére a helyi társadalom számára. 
Szövetségünk ülésein, közgyûlésein 
és rendezvényein meghívottként 
részt vettek a fŒkonzulátus diploma-
tái, és tudták hogy milyen feladatok 
hárulnak rájuk a közös munkából. Ha 
viszont a fŒkonzulátus kapott vagy 
dolgozott ki magának feladatot, akkor 
mi is tudtuk, hogy mivel tudunk 
abban segíteni.

Most egy ilyen, az egész földrészre 
kiterjedŒ megbeszélésre, tanácskozás-
ra nyílik alkalom és lehetŒség a XVI. 
Ausztráliai Magyar Találkozó kereté-

ben 2017 januárjában, Sydneyben. 
JövŒnk záloga lesz e tanácskozás, 
ahol az évtizedekkel ezelŒtt létreho-
zott és még manapság is mûködŒ 
szervezeteink elkötelezett vezetŒi 
tesznek hivatástudatukról tanubizony-
ságot, arról a szabódezsŒi elméletrŒl, 
hogy minden magyar megmaradásá-
ért felelŒsséggel tartozunk. Az újon-
nan jöttekért is – akik többségébŒl 
sajnos hiányzik a nemzettudat. Ôket 
is magunkhoz kell vonzani a magyar 
kormányzat által létesített támogatási 
programok (KŒrösi Csoma Sándor és 
a Mikes Kelemen Program, a Balassi 
Bálint Intézet, és a Bethlen Gábor 
Alapítvány stb.) igénybevételével, 
közremûködésével.

Ha 2017 januárjában nem leszünk 
képesek – a diaszpóra magyarság 
érdekében – egy olyan összmagyar 
találkozót összehozni, amire büszkék 
lehetünk, s ami folytonosságot teremt 
jövŒnk számára, akkor ne csodálkoz-
zunk azon, ha a nemzeti emigráció 
kihalásával, új erŒk bekapcsolása 
hiányában, eddigi erŒfeszítéseink és 
eredményeink az enyészet martalé-
kává válnak. Sydney, 2016, május 26

Kardos Béla a NSW-i Magyar 
Szövetség tiszteletbeli elnöke 

***
2017. év elsŒ heteiben és azt köve-

tŒen az év folyamán számos fontos 
eseménynek lehetünk részesei a 
Jóisten támogató jóakaratából.

• Január 13-án emlékeztünk a 
lelkiismereti és vallásszabadságot a 
világon elsŒként deklaráló 1568-i 
tordai országgyûlésre, aminek jövŒre 
lesz 450. évfordulója. Az eredeti 
dokumentumban a következŒ szöveg 
olvasható: „Az prédikátorok minden 
helyen az evangéliumot prédikálják, 
hirdessék, ki-ki az Œ értelme szerint, 
és az község, ha venni akarja, jó, ha 
nem venni, senki rá ne kényszerítse 
az Œ lelke azon meg nem nyugodván, 
de oly prédikátort tarthasson, az 
kinek tanítása nékie tetszik.”  – 
Akkoriban üldözték az új hit vallóit és 
vallásháborúk folytak Európa-szerte.  

• Január 22-én emlékeztünk a Ma-
gyar Kultúra Napjára a strathfieldi 
magyarnyelvû református istentisz-
teleten, ahol az igét Péterffy Kund 
lelkipásztor hírdette, szavalt Gáspár 
András és közremûködött a Hangra-
forgó Együttes. A szeretetvendég-
séget követŒen a vasárnapi iskola 
növendékei és a szép számban egy-
begyûlt hallgatóság számára a Hang-
raforgó Együttes több mint egy órás 
mûsort adott szebbnél szebb megze-
nésített versek elŒadásával.  

Ezzel egyidejûleg a Dean Park-i 
Szent Erzsébet Otthon kápolnájában 
Ft. Lédeczi Dénes által tartott szent-
misét követŒen a glendenningi Dél-
vidéki Klubban is megemlékeztek a 
Magyar Kultúra Napjáról, késŒbb itt 
is fellépett a Hangraforgó Együttes.

• Február 21-én van az UNESCO 
által deklarált Nemzetközi Anyanyelv 
Napja, aminek megtartása során a 
Magyar Iskola tanári kara is részt- 
vesz a többi nemzetiséggel együtt a 
NSW-i Parlamentben rendezendŒ 
szemináriumon.

• Idén a reformációra emlékezŒ ma-
gyar keresztények 500. évfordulója 
kiegészül a nagy magyar zeneszerzŒ, 
Kodály Zoltán halála 50. évfordulója 
alkalmából rendezett emlékévvel. Jó 
hír továbbá, hogy az UNESCO a 
zeneoktatás terén a Kodály-módszert 
beemelte a szellemi kulturális örök-
ség listájára – tavaly decemberben.

Valószínûleg lesz még az év folya-
mán több megemlékezés is – a nem-
zeti ünnepélyek mellett –, hiszen a 
magyar történelem ontja magából a 
neves évfordulókat.  
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A segédlelkészt, a 
káplánt, 2. Az oltáriszentséget, 3. San 
Francisco, 4. Szabó Lôrinc, 5. Kizáró-
lag az északi-sarki tájakon, 6. olasz 
koloratúrszoprán operaénekesnô volt, 
7. Sierra Leonéé, 8. Sárközi Györgyé, 
9. Victorien Sardou francia színmûíró, 
10. A z áriához hasonló, de kisebb 
igényû, ismétlés nélküli szólódalt.

E heti kérdéseink:
1. Kik voltak a sztrelecek?
2. Melyik háborút zárta le az 1871. 

május 10-ei frankfurti béke?
3. Naprendszerünk melyik bolygójá-

nak két holdja az Iszony és Borzalom?
4. Mit alkotott meg 1027-ben Arezzói 

Guido itáliai bencés szerzetes?
5. Hol található labirintus az emberi 

szervezetben?
6. Mi a fôvárosa Kambodzsának?
7. Melyik mértani testrôl kapta a 

nevét a kubizmus nevû képzômûvészeti 
irányzat?

8. Mi a jelentése a latin eredetû 
reputáció szavunknak?

9. Ki írta az Amerikai komédia címû 
mûvet?

10. Mit jelent az ókori Róma épüle-
teinek bejáratán olvasható felírat> 
„Cave canem!”? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Móricka rosszul tanul az iskolában. 

Az apja megfenyegeti, hogy ha to-
vábbra is rosszul tanul, átiratja a Pia-
ristákhoz. Móricka nem veszi komo-
lyan a fenyegetést, továbbra sem 
szaggatja az istrángot, az apja viszont 
beváltja az ígéretét. Hát lássatok cso-
dát, Móricka év végén szín ötös bizo-
nyítvánnyal jön haza a Piaristáktól. 
Kérdezi is tôle az apja, hogy ez hogyan 
lehetséges. Mire Móricka:

--- Tudod, apu, ketten vagyunk zsidók 
az osztályban, a másik a tábla fölött 
keresztre van feszítve. Itt nem babra 
megy a játék!!! 

* * *
--- Rabelében --- kérdezi Kohnné ---, 

van-e biztos szer az ellen, hogy ne le-
gyek terhes?

 --- Van. Egy pohár forrásvizet kell 
inni.

 --- Elôtte vagy utána?
 --- Helyette. 

***
Leszáll egy idegen ûrhajó. A földi 

fogadóbizottság szeme láttára három-
lábú, háromfejû lények lépnek ki be-
lôle. Felállítják a tolmácsgépet és 
megkezdik a párbeszédet.

--- Honnan jönnek?
--- Kétmillió fényév, Zoak.
--- Nálatok mindenkinek három lába 

van?
---Talaj egyenetlen, biztos járás.
--- És mindenkinek három keze van?
--- Dinnye, fô étel. Kettô fog, egy ka-

nalaz.
--- És mindenki három fejû?
--- Speciális idegi tagozódás. Bal fej, 

tudomány. Jobb fej, mûvészet. Közép-
sô fej, koordináció.

--- És nálatok mindenki ilyen kis fur-

Egyperces tudományA sajt nem árt! 
Sôt, védi a szívet!

A sajtot zsír- és sótartalma miatt so-
káig nem tartották igazán egészséges 
ételnek, az új kutatások azonban cá-
folják ezt: a sajt kifejezetten jót tesz 
a szívnek, de még a fogyókúrázók-
nak sem kell kerülniük!

Tény, hogy a sajt mind zsírban, mind 
pedig sóban gazdag –-- körülbelül 3 
dkg cheddar sajttal 9 gramm zsírt és 
180 mg nátriumot fogyasztunk el. Rá-
adásul telített zsír és koleszterin is jó-
cskán van ebben a finom eledelben. 
Épp ezért korábban egyáltalán nem 
ajánlották a fogyókúrázóknak és a szí-
vük egészségére ügyelôknek. Az 
újabb kutatásokból azonban kiderül, 
hogy a sajt nemhogy nem árt az egész-
ségnek, hanem kifejezetten jó hatású!
Arne Astrup, a dán University of 

Copenhagen táplálkozástudományi 
tanszékének vezetôje szerint régebben 
egy élelmiszer egészségre gyakorolt 
hatását hajlamosak voltunk kizárólag 
egyes összetevôi alapján értékelni. 
Astrup mostani kutatása –-- amelyet 
annak ellenére függetlennek tart, 
hogy korábban ösztöndíjat kapott 
egyes tejipari alapítványoktól és vál-
lalatoktól –-- azt mutatta ki, hogy a 
sajtot alkotó molekulák között több 
ezer olyan van amely jó hatással van 
az egészségünkre. Lássuk, hogyan 
segít ez a finomság!

A sajtban legalább annyi fehérje van, 
mint zsír –-- ezt a tápanyagot pedig a 
szervezet sejtépítésre használja, ráa-
dásul a teltségérzetünkrôl is gon-
doskodnak a fehérjék.

A kalcium is sok benne –-- a cheddar 
esetében 3 grammonként 200 mg, ami 
a napi ajánlott kalciumbevitel körül-
belül 20 százaléka. A sajt azon kevés 
ételek egyike, amelyek természetes 
D-vitamint tartalmaznak, és B12-vita-
min is van benne, amely a vörösvér-
testek termelôdését és az idegek 

optimális mûködését támogatja.
Egy kutatás, amelyet részben egy tej-

ipari vállalat finanszírozott, azt mutat-
ta ki, hogy a sajt nem árt a szívnek -– 
ellenkezôleg, kifejezetten védi az 
egészségét. A Journal of the American 
Heart Association címû szaklapban 
publikált 2016-os tanulmány szerint 
alig több, mint 3 dkg sajt napi rend-
szerességû fogyasztása 3 százalékkal 
csökkenti a stroke kockázatát. A mér-
tékletes napi sajtfogyasztás a szív- és 
érrendszeri betegségek megelôzésé-
ben is segít, és általában véve hozzá-
segít a hosszabb élethez. A sajtról az is 
kiderült, hogy a „rossz” LDL kolesz-
terin szintjét is csökkenti.

Még magas sótartalma sem olyan 
rossz, mint korábban gondoltuk. Bár 
valóban sós étel, még sincs kapcso-
latban a magas vérnyomással –-- erre 
utal a korábbi tanulmányok egy újabb 
elemzése. A kutatóknak még nem si-
került fényt deríteniük arra, hogy ez 
hogyan is lehetséges. Astrup szerint a 
sajt máshogyan mûködik, mint azt az 
összetevôinek egyszerû elemzése dik-
tálná. Úgy tûnik, hogy a kalcium hoz-
zákötôdik a sajtban bizonyos zsírsa-
vakhoz, így azok nem dolgozódnak fel 
a szervezetben.

A sajt erjesztett élelmiszer, a benne 
levô hasznos baktériumok jó hatással 
vannak a bélflórára. Bizonyíték van 
rá, hogy a sajt jó irányban változtatja 
meg a bélflórát, ezáltal gyorsítva az 
anyagcserét.
Gökhan Hotamisligil, a Harvard 

T.H. Chan School of Public Health 
kutatója szerint annak, hogy a sajt, bár 
tele van a táplálkozási szakértôk által 
nem ajánlott anyagokkal, mégis jót 
tesz a szervezetünknek, az lehet az 
oka, hogy a táplálkozási kategóriák 
nagyon tágak.

A zsiradék megítélése például rossz, 
pedig több ezerféle zsírsav létezik, 
amelyek egyáltalán nem egyformán 
mûködnek. Egy 2008-as vizsgálatában 
a kutató a legkülönlegesebb zsírsa-
vakat kereste, amikor feltûntek neki a 
palmitoleát nevû zsírsav fantasztikus 
tulajdonságai. Ezt a zsírsavat a testünk 
kis mennyiségben termeli, ám a zsíros 
tejtermékekben, különösen a sajtban 
rengeteg van belôle. A palmitoleát 
semlegesíti a telített zsírsavak által 
okozott károkat, és úgy viselkedik, 
mint az inzulin, segít eltávolítani a fe-
lesleges cukrot a véráramból, ráadásul 
gyulladáscsökkentô hatású --– így pe-
dig segíthet a magas vérzsírszint és a 
2-es típusú cukorbetegség megelôzésé-
ben.

Egy tavaly szeptemberi vizsgálatban 
nagyon magas koleszterinszintû, és 
szív- és érrendszeri betegségek által 
veszélyeztetett egereknek adtak pal-
mitoleátot. A zsírsav csökkentette a 
gyulladásokat a szervezetükben, és 
segített megelôzni a szívbetegséget.

A sajt jó tulajdonságainak teljes 
felderítéséhez egyelôre további vizs-
gálatokra van szükség. A jó hír viszont 
az, hogy nagyjából egyértelmûvé vált: 
a mértékletes sajtfogyasztás a leg-
több emberre jó hatással van.

Elôször bizonyították, 
hogy a telihold rontja 

az alvást
A szakemberek sokáig mítosznak 

tartották, hogy az alvás minôsége 
összefügg a holdciklussal. Svájci ku-

tatóknak most sikerült bizonyítani azt, 
amit sokan tapasztalatból tudnak: te-
lihold idején rosszabb az alvás mi-
nôsége.

Az emberek évezredek óta okolják a 
holdat a különféle szokatlan vagy 
magmagyarázhatatlannak tûnô ese-
mények, cselekedetek miatt. A hold 
feltételezett hatása a hétköznapi kife-
jezésekbe is átment (például holdkóros 
viselkedés).

A görög filozófus, Arisztotelész és a 
római történész, idôsebb Plinius úgy 
vélte, hogy az agy a „legnedvesebb” 
szervünk, ezért a Hold ugyanúgy ha-
tást gyakorol rá, ahogy a tengerre az 
árapály formájában. A középkori, ba-
bonás Európában a vérfarkasok és a 
vámpírok megjelenését kapcsolták 
össze a teliholddal.

Még ma is sokan hiszik, hogy a teli-
hold misztikus ereje váltja ki a szo-
katlan viselkedéseket, növeli az ön-
gyilkosságok és a közlekedési 
balesetek számát és más furcsa 
események gyakoriságát. A mai tudó-
sok zöme azonban elutasítja, hogy a 
holdciklus bármilyen befolyást gyako-
rolna az emberek viselkedésére, illet-
ve az eseményekre.

Bár elég sok ezzel kapcsolatos kuta-
tást folytattak, az eredmények álta-
lában ellentmondásosak voltak, vagy 
egyáltalán nem támasztották alá a 
Hold szerepét a vizsgált eseményeknél. 
Egy 1985-ben a Psychological Bulle-
tinben megjelent áttekintésben 37 ko-
rábbi, teliholddal kapcsolatos vizsgála-
tot nézett át James Rotton és Ivan W 
Kelly pszichológus és Roger Culver 
csillagász „Sok hûhó a telihold körül” 
címmel. Tanulmányukban arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy a telihold-
nak nincs semmilyen hatása az emberi 
viselkedésre és az eseményekre, ezért 
a további vizsgálatok feleslegesek.

Ezért is hat kisebb szenzációként egy 
svájci kutatócsoport most közzétett 
vizsgálata, amelyben szerintük egyér-
telmû bizonyítékot találtak arra, hogy 
a telihold igenis befolyásolja az alvás 
minôségét.

Teliholdkor sokan panaszkodnak ar-
ra, hogy rosszabbul alszanak, mint 
máskor. Noha idáig sokan ezt csak 
véletlen egybeesésnek vagy belema-
gyarázásnak tartották, a Baseli Egye-
tem kutatóinak sikerült bizonyítaniuk, 
hogy valóban van összefüggés a hold-
ciklus és az alvás minôsége között.
Christian Cajochen és munkatársai 

több mint 30, két korcsoportra felosz-
tott önkéntes alvását vizsgálták labo-
ratóriumukban. A kutatók monitoroz-
ták az alvó vizsgálati alanyok 
agyhullámait, szemmozgásait és mér-
ték a hormonkiválasztást. A Current 
Biology folyóiratban megjelent tanul-
mány szerint az eredmények arra 
utalnak, hogy az emberek még ma is --
- a modern élet minden kényelmessége 
ellenére --- reagálnak a Hold ritmusá-
ra.

A tanulmány szerint a szubjektív és 
az objektív megfigyelési adatok mind 
azt mutatják, hogy az alvás minôsége 
változik a holdciklussal összefüggés-
ben. Telihold környékén az agy mély 
alvással kapcsolatos területeinek ak-
tivitása 30 százalékkal csökken. Az 
embereknek átlagosan öt perccel to-
vább tart elaludni és 20 perccel keve-
sebb ideig alszanak. Mindezek miatt 
az önkéntesek úgy érezték, hogy alvá-
suk rosszabb telihold idején. A méré-
sek alacsonyabb melatoninszinteket 

csa fejfedôt hord?
--- Csak zsidók.

* * * 
--- Ki találta fel a kondenzátort, Kohn 

vagy Grün?
--- Nyilván Kohn, mert különben 

Gründenzátornak hívnák. 
* * *

Zsidó asszony órák óta vajúdik. Hosz-
szas szenvedés után az orvos felsó-
hajt:

--- Na végre! Most már megnyu-
godhat, a nehezén túl van. Kint van az 
orra.

* * *
--- Ki az abszolút szerencsétlen?
--- ???
--- Aki beleül egy szénakazalba és 

megszúrja egy tû!
* * *

--- Zöld vagy vörös papagájt vegyünk 
Jean?

--- Vöröset, mert a zöld még bizonyára 
éretlen.

* * *
Egy fiatal fiú belép buddhista szerze-

tesnek, ahol némaságot kell neki fo-
gadnia. Az a szabály, hogy csak min-
den 10 évben szólhat két-két szót. Az 
elsô 10 év eltelte után behívatja ma-
gához a kolostor fônöke, és megkér-
dezi, mit akar mondani.

--- Kemény ágy. --- mondja a már nem 
is olyan fiatal szerzetes.

Megint eltelik 10 év, megint behívat-
ják, hogy mondhat két szót.

--- Rossz étel --- mondja a szerzetes.
A 30. év eltelte után megint behívat-

ják, hogy mondjon két szót.
--- Ezennel felmondok. --- mondja a 

szerzetes.
--- Jobb is ha elmész --- mordul rá 

fônök. 
--- Amióta itt vagy nem csinálsz mást, 

mint panaszkodsz.
* * *

--- Ki az abszolút rendôr?
--- ???
--- Aki letartóztatja a gyilkos galócát 

és a lopótököt is!
* * *

Három nô megy a sivatagban: egy 
barna, egy vörös, és egy szôke. A bar-
nánál van kaja, ha megéheznek legyen 
mit enni, a vörösnél van innivaló, ha 
szomjasak lesznek, legyen mit inni.

--- És a szôkénél mi van?
--- Egy trabantajtó. És miért? Hogy 

ha melegük van, le tudják húzni az 
ablakot!

* * *
Német tudósok ötven méteres mély-

ségben találnak egy rézdarabot. Ösz-
szeül a tudósok és propagandisták egy 
csoportja, majd bejelentik, hogy a né-
metek 3000 évvel ezelôtt már országos 
telefonhálózattal rendelkeztek.

Az angol országimázs hivatal ezt hall-
va összehív egy válságstábot, majd 
kiküldenek egy kutatócsoportot Kö-
zép-Angliába. Leásnak 100 méter 
mélyre, és találnak egy üvegdarabot. 
Hamarosan büszkén bejelentik, hogy 
5000 évvel ezelôtt a briteknek már 
optikai kábelhálózatuk volt.

Az ír tudósok is nekilátnak, leásnak 
200 méterre, de sajnos nem találnak 
semmit. Hamarosan bejelentik: 8000 
évvel ezelôtt az írek már mobiltele-
fonhálózattal rendelkeztek.

* * *
- Milyen ige a „ver”? Cselekvô vagy 

szenvedô? - kérdezi a tanár úr 
Pistikétôl.

- A tanár úrnak cselekvô, nekem 
pedig szenvedô...

mutattak. A melatonin az alvás-éb-
renlét ciklust szabályozó hormon.

„Ez az elsô megbízható bizonyíték 
arra, hogy a holdciklus képes befolyá-
solni az emberek alvásmintázatát” --- 
mondta Cajochen professzor a ku-
tatásról.

A kutatók szerint ez az úgynevezett 
cirkalunáris ritmus valószínûleg a 
régmúlt idôk maradványa, amikor a 
Hold volt a felelôs az emberi ritmusok 
szabályozásáért. Ez jól ismert más ál-
latoknál, különösen a tengeri élôlé-
nyeknél, ahol a holdfény szabályozza a 
szaporodási ciklust. Napjainkban a 
modern élet különféle hatásai, például 
a villanyfény, elfedi a Hold ránk gya-
korolt hatását. A tanulmány azonban 
kimutatta, hogy szigorúan ellenôrzött 
laboratóriumi környezetben újra lát-
hatóvá tehetô és mérhetô ez a hatás.

Nemrég amerikai kutatók ésszerû 
magyarázatot találtak arra is, miért 
ivodótt bele oly mélyen sok ember 
tudatába a teliholdtól való félelem.

A Minnesotai Egyetem ökológuscso-
portja azt tapasztalta, hogy Tanzánia 
egyes vidékein az oroszlánok emberek 
elleni támadásai összefüggést mutat-
nak a holdciklussal. A csavar azonban 
az, hogy a telihold jól megvilágított 
éjszakája a legbiztonságosabb. A ve-
szély a teliholdat követô éjszakákon nô 
meg nagyon. Ilyenkor a legéhesebbek 
ugyanis az oroszlánok (a korábbi fé-
nyes éjszakákon kevesebb a zsák-
mány), és a legsötétebbek az éjszakák, 
amikor az emberek még mindig aktí-
vak.

Így tehát joggal kapcsolódott össze az 
emberek tudatában a teliholdtól és a 
ragadozóktól való félelem, és lehet, 
hogy ôseink magukkal hozták ezt a 
misztikus félelmet, amikor kivándorol-
tak Afrikából.



05:25 Öt kontinens 
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Olasz - magyar örök-

ség (2015)Életcseppek - A 
padovai szalézi nôvérek és a 
Béres cseppA dokumentum-
film  id. Dr. Béres József 
feltaláló, a Béres család  és 
a Béres  Gyógyszergyár   te-
vékenységét mutatja be.
09:20 Világ
09:45 Summa 
10:05 Új nemzedék
10:35 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)Jókor jó 
helyen Magyar ismeretter-
jesztô sorozat   a természet-
filmezés kulisszatitkaiba 
enged betekintést.  Az epi-
zódokban közvetlenül az al-
kotóktól ismerheti meg a 
nézô.
11:30 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Kameramánia
11:40 Erdélyi kastély (1940)  

Magyar játékfilm
Szereplôk: Tasnády Fekete 

Mária (Monostory grófné), 
Greguss Zoltán (Eszéky bá-
ró), Mezey Mária (Hanna), 
Hidvéghy Valéria (Evelin), 
Tímár József (miniszter), 
Vaszary Piri (Evelin anyja), 
Páger Antal (Monostory 
Ádám gróf) A film a házas-
társi hûség ürügyén az em-
beri helytállásról szól. A 
magyar gróf nem él zavar-
talanul feleségével erdélyi 
birtokukon.     
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk

  13:40 Ízôrzôk (2016)  Igal
Somogy megye Rómája – 

némi túlzással, bár való 
igaz, ez a szép fekvésû kis-
város szintén hét dombra 
épült.
14:15 Öt kontinens

  14:45 Itthon vagy!
  15:05 Roma Magazin
  15:35 Domovina
 16:05 Duna anzix (2011)

Kôbe vésett bécsi történe-
lem
16:25 Hogyvolt?! (2015)

  Tímár Péter munkáiból
Magyar szórakoztató 

mûsor
 17:20 Család-barát

  19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Hogy volt?!

           Sebô Ferenc 70!
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  00:00     Mindenki Akadémi-
ája
00:30 Hagyaték (2012)

  00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ
  01:20 Angol nyelvû hírek     
  01:35 Hogy volt?! (2015)
  Tímár Péter munkáiból
02:30Erdélyi kastély (1940)   

  Magyar játékfilm  (ff.)
 03:40 Nyitott stúdió (1993)   

   Jánosi zenekar
04:05 Hogy volt?!

   Sebô Ferenc 70!
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek    

2017. február 2. MAGYAR ÉLET 15. oldal
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Február 9.  csütörtök

Február 10. péntek Február 11.  szombat Február 12.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon
09:45 Magyar gazda
10:10 Református magazin 
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Reformáció hétrôl 

hétre
10:50 Úton-útfélen
11:00 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
11:15 Angol nyelvû hírek
11:25 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Nem csalás, nem ámítás
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat    Az epizódokban az 
utóbbi években készült ma-
gyar természetfilmek leg-
érdekesebb jeleneteit, a 
munka legizgalmasabb, leg-
nehezebb pillanatait
  11:30 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Tiszta Hollywood
11:45 Családi dráma - 

vígjáték (1974) Szereplôk: 
Márkus László (Csobáncz 
Endre), Sztankay István 
(Ormos Csaba), Váradi Hé-
di (Vera, a feleség) A tehet-
séges színpadi szerzô alko-
tói válságba kerül. Felesége 
és édesanyja mindent meg-
tesz azért, hogy a mélypont-
ról kimozdítsa. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Minden tudás 
13:40 Szerelmes földrajz 
A szülôváros, Székesfehér-

vár, a minden évszakban 
gyönyörû Pécs, a Szent Ist-
ván Bazilika altemploma és 
persze a csodás Fradi-aréna: 
ezekKûLajosfôbbállomásai.
  14:10 Térkép
  14:40 Életkor
  15:05  Srpski ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Unser Bildschrim

Német nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:05 Útravaló

  16:25 Hogy volt?!(2015)
Hegedûs D. Géza születés-
napjára
17:20 Család-barát

  19:00          Kívánságkosár - 
válogatás
19:55 VI. Nemzetközi Cir-

kuszfesztivál (2006)
  21:00 HÍRADÓ
  21:30 Maradj talpon!
  22:30 Ridikül
 23:25 Kulturális Híradó

  0000MindenkiAkadémiája    
Janovák László
00:30 Hagyaték (2012)

A mindenség képmása 
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Hegedûs D. Géza születés-
napjára
 02:30 Családi dráma - 

vígjáték (1974)
Magyar tévéjáték  (ff.)
a feleség)
03:45 Fatüzelés - A cserép-

kályha (2015)
 03:55 VI. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál (2006)
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika
BalettKrónikásunk a színre 

lép, meg a szín mögé, s így 
fedezi fel egy elôadás hátte-
rének történetét. Táncosok  
a balettmûvészetben
09:20 Médiaklikk
09:45 Útravaló
10:00 Az én ’56-om (2016)
Bende Lajos
10:05 A sokszínû vallás
10:15Kérdések a Bibliában 
10:30 Így szól az Úr!
10:35 Kereszt-Tények
10:45 Biblia
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016) 
Szárnysegédek
11:20 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Hal-szemmel
11:30 Kristóf, a magánzó 

(1965)  Magyar tévéfilm 
Szereplôk: Bodrogi Gyula  

a munka-nélküli fiatalember 
miután régi, kegyetlen gaz-
dáján bosszút állt, egy pi-
acon próbál szerencsét. 
Társai szeretik humoros 
történeteit, ezért örömmel 
segítenek neki kertészként 
elhelyezkedni.  Ezután ma-
gándetektívként dolgozik, 
ami igazán jól jövedelmezô 
állás... Fergeteges vígjáték, 
az elmúlt évtizedek nagy 
magyar sztárjaival.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om (2016)
Marton György
13:50 Az én ’56-om (2016)

  Dr. Molnár István
14:05 Magyar Krónika

  Balett
14:35 Család és otthon

  15:00 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû  magazin
15:30 Alpok-Duna-Adria

  16:00 Duna anzix (2011)
Kenyeret és cirkuszt! Ró-
maiak a kék Duna mentén
16:20 Hogy volt?! (2015)

Kovács Zsuzsa felvételeibôl
17:20 Család-barát

 19:00    Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Szenes Iván írta
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális 
00:00 Mindenki Akadémiá-

ja
00:30 Hagyaték (2012)

Üzenet haza - Wass Albert 
hagyatéka
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Kovács Zsuzsa felvételeibôl
 02:30 Kristóf, a magán-

zó (1965)        
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század 

(2017)
09:20 Iskolapad
09:40 Élô egyház 
10:00 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Aprók és makrók
A 16 részes sorozat termé-

szetfilmes rendezôk, szer-
kesztôk és operatôrök segít-
ségével a természetfilmezés 
kulisszatitkaiba enged bete-
kintést.
11:20 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Fától az erdôt
11:30 Szappanbuborék 

(1995)  Magyar tévéfilm 
Szereplôk: Máté Gábor 

(György, a vezér), Eszenyi 
Enikô (Éva, a méltsgos asz-
szony), Bán János (Bandika, 
a Titkár úr), Tóth Auguszta, 
Igó Éva (Babindák Piroska), 
Vajda László (Fôispán), 
Horváth József, Ujlaki Dé-
nes (Lajos, a háziszolga), 
Naszlady Éva, Andorai Pé-
ter (Miklós, az orvos), Gera 
Zoltán, Varga Márton, Ba-
rankai Hajnalka György, a 
sikerember a ’30-as évek 
Budapestjén mindent elért, 
amire egy ember vágyód-
hat: egy nagyvállalat tulaj-
donosa, képviselôi mandá-
tum vár rá. Villája van, szép 
felesége, amikor hirtelen 
rádöbben, hogy az élet sze-
repei között nem találja ön-
magát, s egy váratlan fordu-
lattal kilép a megszokott 
keretek közül.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század   

14:45 Esély
15:05 Életkerék
15:35 Öt kontinens 
16:05 Duna anzix (2011)
„Szabad-e Dévénynél be-

törnöm új idôknek új dalai-
val?” - Porta Hungarica
16:25 Világörökség Portu-

gáliában A Coa völgye A 
Coa völgyének az a jel-
legzetessége, hogy mintegy 
30 szikla ôrzi a paleolit kor 
mûvészetének lenyomatait.      
16:45 Hogyvolt?! Benkô 
Péter születésnapjára
 17:40 Család-barát

  19:30 A Dal 2017   Elôdöntô 
 21:40  Ridikül

   22:40 Hazajáró
Kudzsiri-havasok
23:10 Kulturális Híradó      

23:45Mindenki Akadémiája    
  00:15 Hagyaték (2013)
Út a túlsó partra - Elmúlás a 
magyar hagyományban
00:45 Az én ’56-om (2016)

  Petró János
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogyvolt?!Benkô 
Péter születésnapjára
 02:30 A Dal 2017 Elôdöntô 
04:35 Virtuóz pillanatok

 04:40 Virtuóz pillanatok
 05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó
07:30 Van képünk hozzá – 
 Válogatás a Rádiókabaré 

legsikeresebb jeleneteibôl   
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Itthon vagy!
09:10 Szerelmes földrajz
A szülôváros, Székesfe-

hérvár, a minden évszakban 
gyönyörû Pécs, a Szent Ist-
ván Bazilika altemploma és 
persze a csodás Fradi-aréna: 
ezek Kû Lajos „szerelmes 
földrajzának” fôbb állomá-
sai.
09:40 Rúzs és selyem
10:05 Öt kontinens
10:35 Angol nyelvû hírek
10:50 A Dal 2017 
Elôdöntô
13:00 HÍRADÓ
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA
MMA portrék (2017)
Az építkezô ember - A 

Kampis-jelenség
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
Farsang és böjt
14:45 Hangvilla 
A farsangi pillangók víziója 

egy romantikus német író-
nak, a franciásan csengô 
nevû: Jean Paulnak jutott 
eszébe.
15:15 Új idôk, új dalai 
Így születik a logo
15:45 Hogy volt?!

  Sebô Ferenc 70!
16:45AMAGYARMÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL  Gróf Bánffy 
Miklós utódai A XX. szá-
zadban az erdélyi magyar 
arisztokrácia ôsi törzse 
recsegve rendült meg.
17:15A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL E r d é l y i 
arisztokrácia diszkrét bája 
(2016)   Gróf Bethlen István 
utódai Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat
     17:45 Család-barát    

 19:30 A Dal 2017 Elôdöntô
21:40 A Bagi Nacsa Show

  22:40 Munkaügyek (2017)
            Születésnap
Magyar tevefilmsorozat
 23:10 Opera Café

A Magyar Állami Operaház 
magazinmûsora. Jöjjenek 
velünk minden héten az 
Operaház és az Erkel szín-
ház kulisszái mögé, nézzék 
meg hogy zajlanak a próbák 
és az elôadások.
23:45 Evangélium

  00:20           Olasz - magyar 
örökség (2015)   Életcseppek 
- A padovai szalézi nôvérek 
és a Béres csepp A család k
aritatívtámogatásaOlaszor-
szágba  is eljutott: a padovai 
szalézi nôvérek a Béres 
cseppel segítik a Haitiban 
alultáplált gyerekeket.
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35Gasztroangyal (2017)   
  02:30A Dal 2017   Elôdöntô  
04:30 Virtuóz pillanatok 

(2016) Patkós Mariann
04:35 Virtuóz pillanatok

Kökény Tamás:(2016)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal (2017)
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Profit7
09:10 Kárpát expressz 
09:35 Noé barátai 
10:05 Térkép 
10:35 Angol nyelvû hírek
10:50 A Dal 2017 Elôdöntô  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Nagyok
13:40 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Olasz - magyar 

örökség (2015) 
A két részes dokumen-

tumfilm a Római Magyar 
Akadémia közel 100 éves 
történetét eleveníti fel.  Az 
elsô rész bemutatja az Aka-
démia megalakulását, a két 
világháború közötti „arany-
kort”,  a magyar ösztöndíja-
sok életét Róma egyik leg-
szebb palotájában, a  Pa-
lazzo Falconieriben .
14:15 Az én ’56-om (2016)
Marton György
14:25 Az én ’56-om (2016)
Dr. Molnár István
14:35 Rejtélyes XX. század 

(2017)
15:05 Rúzs és selyem 
15:35 Önök kérték 
16:30 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Idegen pályán (2016)
Magyar dokumentumfilm
2012-ben az angol fôvá-

rosban élô Kondor Gábor 
eldöntötte, hogy egy ma-
gyar hölgyekbôl álló kézi-
labdacsapatot toboroz. 
17:30 Család-barát 
19:00 Öt kontinens 
19:30 Hazajáró 
20:00 Gasztroangyal (2017)
21:00 HÍRADÓ
21:30 HÁZASSÁG HETE
Este lett a liányságnak… 

(2001)  Romániai magyar 
dokumentumfilm  Hogyan 
zajlik manapság az erdélyi 
Széken egy hagyományôrzô 
lakodalom?
22:05 Ez (is) zárkózott ügy 

(1986) Magyar dokumen-
tumfilm   Gyöngyöshalászi 
községben a falu lakossága 
nem ért egyet a tanácselnök 
kurtán-furcsán való me-
nesztésével.
00:05 Bábel - Hesnával a 

világ (2014)   Ken barbie 
életre kel Vajon mi kell 
ahhoz, hogy valaki egészen 
odáig menjen, hogy Ken 
barbie hasonmására operál-
tassa magát? 
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?!   Legendás 
szerelmek
02:30 HÁZASSÁG HETE 

Vámmentes házasság(1980)  
Finn-magyar játékfilm
Mari, a pesti taxisofôr lány 

elviszi vôlegényét a határig, 
ahol a férfi átszáll egy svéd 
rendszámú kocsiba. Itt 
elbúcsúznak egymástól, 
mert Dini úgy dönt, hogy 
nem jön többet vissza 
Magyarországra.
04:05 Slágertévé (2000) 
Kovács Kati, Haumann P.  

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok 
Keleti Éva II.
09:20 Esély 
09:45 Kék bolygó 
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:35 Világ-Nézet
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Nagyvadak között
A 16 részes sorozat ter-

mészetfilmes rendezôk, 
szerkesztôk és operatôrök 
segítségével a természet-
filmezés kulisszatitkaiba 
enged betekintést.
11:30 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016) 
Hidegvérrel
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
11:40 Az özvegy és a 

százados (1967) 
Magyar játékfilm 
Szereplôk: Tolnay Klári 

(özvegy Holló Józsefné), 
Sinkovits Imre (a százados),  
Bessenyei Ferenc (Donner 
János), Benkô Gyula (Már-
ton úr), Gombos Katalin 
(Mártonné), Márkus László 
(gondnok), Darvas Iván Öz-
vegy Holló Józsefné (Tolnay 
Klári) rendszeres  látogatója 
a rendôrkapitányságnak. 
Három személy eltûnése 
miatt tesz feljelentést, és az 
ügyek felderítését egy szá-
zados  vezeti. A rendôrök 
számára hamar összeáll a 
kép: szó sincs eltûnésrôl, 
egy egyedül élô hölgy így 
próbálja  enyhíteni magá-
nyát.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda

  13:40 Noé barátai
  14:10 Nagyok   Keleti Éva 
14:40 Kárpát expressz

 15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû  magazin
15:35 Ecranul nostru

Román nyelvû  magazin
16:05 Duna anzix (2011)

Csigaminta és stukkóözön - 
barokk építészet az osztrák 
Duna mentén
16:25 Hogy volt?! (2015)

Szabó Gyulára emlékezünk
  17:20 Család-barát

    19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
1 9 : 3 0 M a g y a r o r s z á g , 

szeretlek!
 21:00 HÍRADÓ

  21:30 Maradj talpon!
  22:30 Ridikül
 23:25 Kulturális Híradó

00:00 MindenkiAkadémiája    
  00:30 Hagyaték (2012)
Isten tenyerén A gyermek-
kor Magyar ismeretter-
jesztô sorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Hogy volt?! (2015)
Szabó Gyulára emlékezünk
 02:20 Az özvegy és a 

százados (1967)
Magyar játékfilm  (ff.)
 03:35 Magyarország, 

szeretlek!
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek    

A mûsoridôt magyarországi idôzónában 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.

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 

a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 

(03) 9578-4640 számot.

HÁZVEZETÔ hölgyet keresünk, 

lehet bentlakással teljes ellátással, 

vagy bejárással, házaspár részére az 

Eastern Suburbs-ben. Telefon: 0408 

234-523

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.
Grüner Péter és munkatársai

óriási  választék
különleges hazai 
árúcikkekbôl
várják önöket 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au
gh@grapevine.com.au

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

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

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

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

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

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

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

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

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

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006


