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Augusztus 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Beatrix és Erna nevû kedves olva-
sóinkat.

Beatrix: Latin eredetû, jelentése: 
boldogságot hozó.

Erna: Az Ernesztina önnállósult 
német becézésébôl.

Köszönthetjük még Erneszta, Er-
nesztina, János, Kamilla, Sebô, 
Szabina, nevû barátainkat.

Augusztus 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rózsa nevû kedves olvaóinkat.
Róza: Régi magyar személynév a 

hasonló közszóból.
Köszönthetjük még Félix, Róza, 

Rozalinda, Rozita nevû barátainkat.
Augusztus 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bella, Erik, Erika nevû olvasóinkat.
Bella: Olasz–Spanyol eredetû, jelentése 

szép
Erik: A germán Erich, Erik férfinév 

magyar formája. 
Erika: Az Erik név nôiesítése.
Köszönthetjük még Albertina, 

Arisztid, Hanga, Izabella, Paulina 
nevû barátainkat.

Szeptember 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Egyed és Egon, nevû kedves olvasó-
inkat

Egyed: Görögbôl származik, jelen-
tése: pjzshordó.

Egon: A germán Eckehard ószász 
és köznémet becézésébôl származik.

Köszönthetjük még Szilvia, Ignác, 
Farkas, Gedeon, Vera nevû baráta-
inkat

Szeptember 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rebeka és Dorina nevû kedves olva-
sóinkat.

Rebeka: A héber Ribka görögös 
Rebekka alakjából. Jelentése: megí-
gézô, megbabonázó.

Dorina: A Dorottya névnek több 
nyelven meglévô, csonkított és kicsí-
nyítô képzôvel ellátott alakaja.

Köszönthetjük még Absolon, Axel, 
Ella, Fedor, Teó, Töhötöm nevû 
barátainkat.

Szeptember 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Hilda nevû olvasóinkat.
Hilda: Két név egybeesése: az ófel-

német hiltja szóból, jelentése: harc, 
harcosnô, és a Hild-kezdetû nevek 
önnálósult becézôje.

Köszönthetjük még Ildikó, Cso-
bán, Manfréd, Piusz, Szerafina 
nevû barátainkat.

Szeptember4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rozália nevû olvasóinkat.
Rozália: Az olasz Rosalia névbôl, ez 

valószínûleg a Róza (magyarul Róza) 
tovább képzése.

Köszönhetjük még Mór, Móric, 
Mózes, Muriel, Regina, Róza nevû 
barátainkat.

Tihanynak ítélték az 
Európai Falumegújítási 

Díjat
A Veszprém megyei települést huszonkilenc pályázat közül ítélte a legjobb-

nak egy nemzetközi zsûri. Az Európai Falumegújítási Díjat, amellyel a példaér-
tékûen fejlôdô településeket jutalmazzák.

A települések a pályázat során bemutatták, hogy milyen tartós és látható 
fejlôdést értek el a lakossági és a regionális összefogáson keresztül, hogyan 
használták fel a környezeti és a helyi adottságokat, miképpen élik meg a kör-
nyezettudatosságot és mindezek által miképpen erôsödik lakosaik identitása.

„Tihanyban az ott élôk kitartásával, a községi vezetés kezdeményezésével és 
a szakértôk segítségével olyan fejlôdési folyamat indult el, amely a térség 
erôsségeire és lehetôségeire támaszkodva széleskörû problémamegoldásról 
tesz tanúbizonyságot” ---- mondta Erwin Pöll, az Európai Vidékfejlesztési és 
Falumegújítási Munkaközösség (ARGE) elnöke. Hozzátette, a díj „jobban élni” 
mottója Tihanyban valósággá vált. A kitüntetés indoklásában kiemelték, a 2006 
óta Tihanyban megvalósuló fejlesztések példaértékû lelkesedéssel, körülte-
kintéssel és kitartással zajlanak, és már számos konkrét eredményük van. 
Emellett az indoklásban külön hangsúlyozták a lakosság környezet- és termé-
szetvédelemre való odafigyelését is.

A díjátadót egy szeptember 11-13. között megrendezendô többnapos prog-
ram keretein belül tartják a svájci Valsban. Az ausztriai székhelyû ARGE által 
meghirdetett díjat kétévente osztják ki.

Az 1989-ben alapított elismerést már több magyar település is megkapta. 
1990-ben Györköny (Tolna megye), 1992-ben Szanticska (BAZ megye), 1994-
ben Kapolcs és Vigánpetend (Veszprém megye), 1996-ban Pusztamérges 
(Csongrád megye) és Bük (Vas megye), 1998-ban Somogydöröcske (Somogy 
megye), 2000-ben Szalkszentmárton (Bács-Kiskun megye) és Szentgyörgyvölgy 
(Zala megye), 2002-ben Dunapataj (Bács-Kiskun megye) és Ôriszentpéter (Vas 
megye).

A Seuso-kincseket 
Székesfehérváron mutatják be

A Seuso-kincsek székesfehérvári méltó bemutatásához szükséges biztonsági 
és építési beruházások megindításáról döntött pénteki ülésén Székesfehérvár 
közgyûlésének pénzügyi, költségvetési bizottsága.

Az önkormányzat közleménye kiemeli, kivételes lehetôséget kapott Székes-
fehérvár azzal, hogy október 4-tôl 2015. január közepéig a Szent István Király 
Múzeumban is bemutatják a Seuso-kincseket. Cser-Palkovics András, a város 
fideszes polgármestere és L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkára sikeres tárgyalásainak köszönhetô, hogy a Magyar Nemzeti 
Múzeum 2015-ben nyíló tárlatát megelôzôen Fehérváron is láthatók lesznek a 
kincsek. A közlemény idézi Cser-Palkovics Andrást, aki reményének adott 
hangot, hogy a Seuso-kincsek kiállítása egy hosszú távú együttmûködés kezde-
tét is jelenti, amelynek keretében további, most Budapesten látható, de Székes-
fehérvárhoz kötôdô értékeket mutathatnak be.

A bizottság egyhangúlag döntött arról, hogy a Seuso-kincsek méltó körülmé-
nyek között történô bemutatása érdekében megfelelô biztonsági és építési 
beruházásokat hajtsanak végre a múzeum Fô utcai épületén. Mintegy húszmillió 
forintból riasztórendszert telepítenek, számos kamerát szerelnek fel, átalakítják 
a fûtés- és az elektromos rendszert, nyílászáró szerkezeteket építenek be, elô-
teret és jegypénztárat alakítanak ki, kiegészítik az udvari burkolatot a gyalogos 
forgalom átvezetése érdekében, illetve felújítják a mosdókat.

A Fejér Megyei Hírlap pénteki számában interjút közölt Baán Lászlóval a 
Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatójával, aki elmondta: a Seuso-kincseket Fejér 
megyében, Polgárdi-Szabadbattyán térségében találták meg, így indokolt a kin-
csek fehérvári kiállítása.

Eltüntetik a Marx-szobrot 
a Corvinusról

A Marx-szobor a múlt része, nem pedig a jelené --– ezzel indokolta az Eduline-
nak Rostoványi Zsolt, hogy miért költöztetik át a Corvinus Egyetem Fôvám 
téri épületében lévô Marx-szobrot az egyetemtörténeti kiállításra. Az állandó 
egye-temtörténeti kiállítás az egyik fô eseménye lesz a 2014/2015-ös jubileumi 
tanév-nek, az intézmény ugyanis pont tíz éve vette fel a Corvinus nevet.

„Ha bemegyek a Szent István Egyetem épületébe, akkor egy Szent István-
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HÍREK 

mellszobor fogad. Ehhez képest a mi egyetemünk fôépületében semmi nincs, 
ami a Corvinus névre utalna” --– mondta az Eduline-nak az egyetem rektora.

Az intézmény már ki is írt egy pályázatot, a Magyar Képzômûvészeti Egye-
tem oktatóinak és hallgatóinak a segítségét kérték a „corvinusos szimbolika 
megjelenítéséhez” –-- írja az Eduline.

Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke januárban nyílt 
levélben fordult a Budapesti Corvinus Egyetem vezetéséhez és az egyetem 
polgáraihoz, és azt kérte, hogy távolítsák el az intézmény aulájából Karl Marx 
szobrát. 

* * *
Mégse távolítják el a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)területérôl a Marx-

szobrot –- írta az intézmény az MTI-hez eljuttatott közleményében. Hozzátették: 
„új egyetemi helyének megtalálásában semmiféle politikai erônek, külsô 
nyomásnak vagy kezdeményezésnek nem volt szerepe”.

A szobor kérdésének a napi politika kontextusában történô értelmezése „tel-
jes tévút” --– áll a közleményben. Utaltak arra, hogy a Budapesti Corvinus Egye-
tem rektora már 2012-ben --– „jóval a jelenlegi hírverést és gerjesztett vitát 
megelôzôen” --– felvetette a corvinusos identitást kifejezô és erôsítô jelkép 
megtalálásának szükségességét. Az egyetemi Marx-szobor kérdését mintegy 
két éve „következetesen, autonóm módon, a politikától --– ahogy Marx életmûvé-
nek megítélésétôl is – független szempontok alapján kezeli a BCE vezetôsége”. 
A tervezett egyetemtörténeti kiállítást –-- amely a 2014 szeptemberében kez-
dôdô jubileumi tanév egyik elsô jelentôs eseménye lesz --– szeptember végén 
nyithatják meg. Nemcsak a Marx-szobor kerül ezzel a kiállítással új helyre, az 
egyetem új, méltó helyet szeretne találni az aulában, illetve az intézmény 
különbözô helyein korábban esetlegesen, átgondolás nélkül elhelyezett egyéb 
emléktábláknak is.

A Marx-szobor azért került több mint fél évszázada a közgazdaság-tudományi 
egyetem aulájának fô helyére --– írták –--, mert az intézmény Marx nevét 
viselte. Az egyetemet azonban már csaknem negyed százada nem így hívják. 
Egy évtizede pedig egy másik egyetemmel kötött szövetséget és lépett integrá-
cióra: a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemmel. A Corvinus egyesíti az 
addig különálló közgazdaság-tudományi, illetve kertészeti egyetemi identitá-
sokat. Hozzátették: mindennek a szimbolikában is meg kell jelennie „egy olyan 
alkotással az egyetem központi helyén, amely az egyetem egészét, a közös öna-
zonosságot fejezi ki”. A Marx-szobor nem ilyen, hiszen csak az egyik elôdintéz-
mény múltjának része.

„Az egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói büszkék arra, amit a Corvinus név 
szimbolizál: a humanizmusra és a reneszánszra, a tudás, a tudomány kitüntetett 
szerepére, az elvitathatatlan értékekre”. Az egyetem szerint „közös felelôsség, 
hogy a mondvacsinált, alaptalan, a nyilvánosság elôtt gerjesztett viták az 
egyetem megkérdôjelezhetetlen tekintélyét ne csorbítsák”. Ezért azt várják 
mindenkitôl, „legyen az politikus, újságíró vagy egyetemi polgár”, hogy az 
egyetemmel kapcsolatos megnyilvánulásaiban ezt tartsa szem elôtt. Az atv.hu 
csütörtök délután írt arról, hogy a Corvinus egyetem közgazdaság-tudományi 

karánál több ismert értelmiségi demonstrációt tart Marx marad! címmel. A 
megmozdulás célja, hogy tiltakozzanak az egyetem aulájában lévô szobor el-
szállítása ellen --– írta a portál.

Rekordszámú menekült érkezik 
Magyarországra

Magyarország rekordot döntött az elmúlt évben a migrációban. Az Európai 
Unióban sehol sem növekedett a menekültek száma olyan mértékben, mint itt-
hon --- írja a Magyar Nemzet. A lap szerint korábban évente átlagosan két-há-
romezer menedékkérelmet regisztráltak Magyarországon, tavalytól a kilenc-
szeresére, vagyis közel húszezerre nôtt a kérelmezôk száma.

A menekültek nagy többsége a lap szerint illegális bevándorló. A legtöbb me-
nekültstátust kérelmezô Koszovóból, Pakisztánból, Afganisztánból, Algériából 
és Szíriából érkezik, de nem kizárható egy Ukrajna felôl meginduló menekült-
hullám sem.

Az ide érkezôk nagy része azonban csak tranzitországnak tekinti Magyaror-
szágot, Németország vagy Franciaország a végcéljuk. A menekültek növekvô 
száma növekvô anyagi terhet is jelent, a lap szerint 2012-13-ban évente majd-
nem ötmilliárd forintba került a menekültügy kezelése. 

Állami és uniós támogatással épít 
iskolát az egyházmegye Szombathelyen

Több mint kétmilliárd forint állami és uniós támogatással huszonnégy tan-
termes iskolát és óvodát épít a katolikus egyházmegye Szombathelyen. Balog 
Zoltán emberierôforrás-miniszter az épületegyüttes alapkövének elhelyezése-
kor elmondta, napjainkban meghaladja a 215 ezret az egyházi oktatási-nevelési 
intézményekben tanuló gyermekek száma.

Balog Zoltán hangsúlyozta, 1989-ben arra volt szükség, hogy új erôre kapjon 
az egyházi oktatás, mivel az elnyomás évei idején korlátozták az egyházi iskolák 
számát. A miniszter emlékeztetett arra, hogy éppen huszonöt évvel ezelôtt nyílt 
meg újra a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, amely a rendszerváltoz-
tatás hírnöke volt. „Azóta óriási fejlôdés történt: jelenleg több mint 215 ezer 
gyermek tanul egyházi intézményekben” ---- emelte ki az emberi erôforrások 
minisztere. Balog Zoltán arról is szólt, hogy míg 2010-ben négyszáz egyházi 
iskola volt az országban, napjainkban ezret tartanak fenn az egyházak.

Mindez a több ezer éves pedagógiai tapasztalat és eredmény elismerését, 
valamint az egyházi oktatás több ezer éves sikerét is jelenti. Mutatja egyúttal 
azt is, az állam bízik abban, hogy az egyházak ma is képesek azt a többletet 
hozzáadni a neveléshez, amely az életre neveléshez elengedhetetlen. „Az iskola 
sikerét sok mindenen le lehet mérni, de az igazi siker a családokkal összefogva 
megtanítani a gyermekeket arra, hogy biztos alapokra építkezve tudjanak 
örömmel, szabadon élni” ---- hangsúlyozta a miniszter.

Veres András megyés püspök atya köszönetet mondott a pályázati támo-
gatásért a kormánynak. Kiemelte, a mostani két, rossz állapotú épületben a 
testnevelésre csak két tornaszobában, illetve az udvaron volt lehetôség, a jövô 
évtôl viszont 1350 négyzetméter alapterületû tornacsarnokban sportolhatnak a 
gyermekek. A több mint 8 ezer négyzetméteres épületegyüttest jövô szeptem-
berben adják át.

Több ezer diákot ért el az olvasást népszerûsítô program, a kisiskolásokat 
meséléssel, a nagyobbakat egyebek között vetélkedôkkel ösztönözték az olva-
sásra ---- számolt be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) 
közleményében. Azt írták, hogy az olvasóvá nevelés a XXI. századi iskolában is 
kulcskérdés, ezért szerveztek olvasásnépszerûsítô országos programot. Emlé-
keztettek, 2013-ban az Emberi Erôforrások Minisztériuma kezdeményezte a 
120 millió forintos programot, amelynek keretében a Klik a Magyar Olvasástár-
sasággal és a Meseutca Alapítvánnyal együtt 28,2 millió forintból általános és 
középiskolákban hívta fel a figyelmet az olvasás fontosságára.

Francia kitüntetést kapott 
Andor László

A legrangosabb francia kitüntetés, a Becsületrend lovagi fokozatát adomá-
nyozta Francois Hollande francia elnök Andor László uniós biztosnak ---
közölte az Európai Bizottság.

Mint írták, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért 
felelôs biztos a gazdasági válság hatásainak leküzdésére és az európai szociális 
modell megerôsítésére tett erôfeszítéseiért kapta a rangos kitüntetést. Az elis-
merés indoklásában kiemelték, hogy az Andor László által képviselt ügyek – 
különös tekintettel az európai integráció szociális oldalának megerôsítésér ---- a 
következô ötéves uniós ciklusban is a legfontosabb kérdések közé tartoznak 
Franciaország számára.

A közleményben idézték Andor Lászlót, aki az Európai Bizottságban végzett 
munkája jelentôs elismerésének tartja a kitüntetést. Azt mondta: az elmúlt 
években azért dolgozott, hogy tabuk nélkül keressenek megoldásokat az euró-
pai országok szociális problémáira, fôként a válság által nehezített munkanél-
küliségi helyzetre.

Andor László megbízatása uniós biztosként október 31-ig tart.

Az elmúlt tíz év 
legnagyobb almatermése várható

A kora tavaszi kedvezô idôjárás következtében az elmúlt tíz év legnagyobb 
almatermése várható Magyar-országon ---- közölte az újfehértói központtal 
mûködô Alma Terméktanács elnöke.

Takács Ferenc elmondta, a becslések alapján 800 ezer tonna almára számí-
tanak a nyár végi és az ôszi szü-reten, ekkora termés átvételére azon-ban nincs 
felkészülve a piac. Hozzátete: a nagy termés a fogyasztóknak ugyanakkor 
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kedvezô, mert így lesz elég, jó 
minôségû alma a következô szezonig. 
Takács Ferenc tájékoztatása szerint a 
statisztikai adatok alapján az 
országban közel 27 000 hektár almaül-
tetvény található. Ebbôl még mindig 
jelentôs a korszerûtlen, 30 évnél idô-
sebb ültetvények aránya. Ez az oka 
annak ––- mutatott rá ––- hogy az 
almatermés 60-70 százalékát az ipar 
dolgozza fel. 

A terméktanács vezetôje 
hozzáfûzte, hogy nem jobb a helyzet a 
hûtôtárolói kapacitás területén sem. 
Az országban elméletileg 200-250 ezer 
tonnás hûtôka-pacitás van, de abból 
maximum 150 ezer tonnányira tehetô 
a hosszú távú tárolásra alkalmas 
létesítmények befogadóképessége. A 
magyarországi piaci lehetôségekkel 
kapcsolatban Takács Ferenc kifejtette, 
az ipari feldolgozói ka-pacitás 450-500 
ezer tonnás, amennyiben minden 
üzem kihasználja lehetôsé-geit.

A magyarok egy évben, egy 
emberre számítva 12-15 kilogramm 
almát fo-gyasztanak, ami összesen 
120-150 ezer tonna. A boltokban 
azonban nemcsak hazai alma kapható, 
így reálisan 80-100 ezer tonna magyar 
almát adnak el belföldön egy 
esztendôben.

Az elnök kiemelte, a számok alapján 
a 800 ezer tonnás várható termésbôl 
150-200 ezer tonna almát külpiacokon 
kellene értékesíteni. Ez nagyon nehéz 
feladat, hiszen Európa nagy 
almatermelô országaiban is hasonlóan 
jó termés várható ---- mondta Takács 
Ferenc, aki szerint Oroszországban 
lenne lehetôség értékesítésre, ha 
eredményes diplomáciai tevékeny-
séggel sikerülne ott export-piacra 
lelni.

Az Alma Terméktanács azt 
javasolja a termelôknek, hogy tárolják 
a jó minôségû étkezési almát és várják 
ki a kedvezôbb piaci viszonyok 
kialakulását. Ugyanakkor az is sokat 
jelentene, ha a hazai fogyasztók 
keresnék a jó minôségû magyar almát 
az üzletekben, így 40-50 ezer tonna 
almával többet tudnának eladni a 
termelôk belföldön.

Tisztelt Szerkesztôség!
A Magyar Élet 2832. számának 11. 

oldalán megjelent cikkre válaszolok, 
nyílt levél formában!

A magyar himnuszról:
Kérdezem a magas úrtól, mit ért 

néphimnusz alatt?? (Dankó F.)
Én a kistermetû Horváth és tár-

saim, ifjúkoromban az egyházi szent 
énekeket a templom falai közt áhí-
tattal hallgattuk! Soha állami ünnep 
alkalmával fel nem merültek!

Na, de ha a népieknél tartunk, addig 
népieskedtünk, míg országunk is népi 
lett!!

Kinevezésem köszönöm, de nincs 
okom „ara-búsulni”. A nagy úr ismeri 
a közmondásokat, úgy látszik!

Kölcsey Ferenc sem a rengeteg 
egyházi ének ellen írta nemzeti 
imánkat, hanem a Gotterhalte ellen, 
ami akkor állami ünnepeken elhang-
zott!

Himnuszok az országot, vagy az 
uralkodókat éltetik. (Lásd a pápai 
himnuszt)

Kölcsey himnusza a nagy népi 
mindenségnek is majdnem áldozata 
lett, de nem akadt magyar író új him-
nuszt írni!!

Újból azt mondom: Isten áldd meg a 
magyart! Ne népieskedjünk!

Tisztelettel: Horváth László
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ausztráliában is a szovjetellenes 

emigráció élenjáró szervezeteit ké-

pezték, a magyar emigráció is hasz-

nosan együttmûködött velük. A né-

metországi bázisú Magyar Szabadság 

Mozgalom megszakította kapcsolatát 

az ukrán mozgalommal, Kárpátalja 

hovatartozása miatti vita során. Most 

újra szerepet kaptak a felújított hi-

degháborúban, Amerika oldalán.

Ukrajna kevert lakosságával aligha 

képezne békés szándékú országot az 

Európai Unió keretében. Nagyonis 

bizonytalan az uniós tagság létrejötte. 

A jelenlegi geopolitikai helyzetben 

Ukrajna ütközŒ terület, ami kétséges-

sé teszi a független államiságot. Ke-

vés a valószínûség arra, hogy Ukraj-

na mai teljes területi épségével elsza-

kad az orosz állam hatáskörébŒl. Va-

lószínûbb az ukrán állam szétesése. 

Ami az Európai Uniót illeti, nehéz 

helyzetben van az atlantista szövet-

ségi viszony miatt. ErŒs amerikai be-

folyás ütközik európai érdekekkel. 

Európának nem érdeke ingerelni az 

orosz medvét. A szovjet állam kudar-

ca eléggé visszavetette Oroszországot 

Európa hátárain túlra, ennek az álla-

potnak a tartósítása európai érdek. 

Azt természetesen észben kell tartani, 

hogy Oroszország megerŒsödésével, 

20, 30, 40 év múlva visszatérhet azok-

nak a területeknek „jogos visszavéte-

lére”, amiket valamikor egy idŒre 

birtokolt. Ez nála alkati kérdés, tör-

ténelmi tradíció, hacsak valamilyen 

új konstelláció nem kényszeríti ki az 

orosz mentalitás általános pacifikáló-

dását.

Jó ha van egy ütközŒ állam a nagy 

orosz birodalom és a mi kis orszá-

gunk között, de annál is rosszabb, ha 

Ukrajna nemzetállami mámorában 

üldözi a határai közt élŒ magyarokat. 

A románok nagyon számítanak Uk-

rajna szétesésére, amibŒl területi 

gyarapodást remélnek mind Moldova, 

mind Bukovina területébŒl. Ez készte-

ti a románokat a legodaadóbb atlan-

tista magatartásra, aminek hevében a 

román kormányzati körök részére 

mellékes, hogy az ország népét mi-

ként érinti a liberális kitárulkozás. 

Attól Œk még bárcás nacionalista ked-

vencek lesznek az amerikai politika 

számára. 

– Az Oroszország elleni szankciók 

éves szinten 80 millió euró vesztesé-

get jelentenek a magyar mezŒgazda-

sági exportnak – nyilatkozta Navra-

csics Tibor külgazdasági és külügy-

miniszter. Az EU augusztus 1-jétŒl 

léptette életbe az Oroszország elleni 

szankciók úgynevezett harmadik lép-

csŒjét. Az uniós intézkedések korlá-

tozzák Oroszország hozzáférését a 

nemzetközi tŒkepiacokhoz, fegyver-

embargót vezetnek be, valamint meg-

tiltják az úgynevezett kettŒs felhasz-

nálású, polgári és védelmi célokra is 

használható termékek katonai célú 

exportját, emellett pedig azt is meg-

gátolják, hogy Oroszország olajkiter-

meléshez használt technológiákhoz 

juthasson hozzá az EU tagállamaiból. 

Mindez, minden tekintetben ellenke-

zik a nyugati nagyhatalmi alapigaz-

sággal, az áru, a tŒke, a munka szabad 

áramlásának elvével.

Oroszország – válaszul az ellene be-

vezetett nyugati szankciókra – beje-

lentette, hogy egy éven át nem engedi 

be a területére az Európai Unióból, az 

Egyesült Államokból, Ausztráliából, 

Kanadából és Norvégiából származó 

marhahúst, sertéshúst, gyümölcs- és 

zöldségtermékeket, baromfit, halat, 

sajtot, tejet és tejtermékeket. Az em-

bargó több száz millió euró kárt okoz-

hat az európai uniós termelŒknek. 

Orbán Viktor miniszterelnök sze-

rint az Oroszországgal szembeni gaz-

dasági szankció politikája ellentétes a 

magyar nemzeti érdekkel. A Nyugat 

által szorgalmazott szankció politikája 

„többet árt nekünk, mint az oroszok-

nak. Lábon lŒttük magunkat”–fogal-

mazott. Orban Viktor elmondta: kere-

si a partnereket ahhoz, hogy változ-

tasson az Európai Unió ezen a politi-

Ukrajna nagyhatalmi játéktér
káján. Egy exportra épülŒ gazdaság 

számára a gazdasagi szankció mindig 

ellentétes a nemzeti érdekkel.

A román atlantista feltárulkozással 

ellentétben Magyarország kormányát 

és személy szerint Orbán Viktor mi-

niszterelnököt az ukrán ügy miatt 

most a liberalista Nyugat ellensége-

ként kezelt orosz „diktátor” szövetsé-

gesének, és így a Nyugat árulójának 

nyilvánítják. A magyar „diktátor” a 

nyugati liberális-demokrata média 

célpontja lett, akinek letaglózása, 

tönkretétele lehet az a könnyû eset, 

amivel példát lehet felmutatni – lám 

így jár az, aki a liberális demokrácia 

hitehagyottjává válik. Lássuk, mirŒl 

is van szó:

A liberális irányzat kezdettŒl fogva 

vallásellenes volt és végig az is ma-

radt. Ugyanakkor megtapasztalták 

azt is, hogy az emberi természet 

megkívánja a tudatalatti irányítást, a 

szellemi-lelki eligazítást, amit a ke-

reszténység sikeresen kimûvelt és 

alkalmaz. Nem bajlódhat minden 

egyén társadalomfilozófiai kiértéke-

léssel független világszemlélete ki-

alakítására, tehát elfogadja azt, amit 

készen kap a környezetétŒl. Minden 

irányzat akkor lehet sikeres, ha elül-

teti a tudatot a társadalom jelentŒs 

részében a megfelelŒségérŒl, a hasz-

nosságáról. A liberális demokrácia 

rendkívül sikeres ezen a téren, való-

ságos vallássá emelte hirdetett elveit 

a propaganda. A kommunizmusban 

csalódottak is könnyen átváltottak 

egyik bigottságból a másikba. Csak 

egy példa: Fodor Gábor szerint a libe-

rális pártban való szerepvállalása, 

számára nem kaland, hanem hitval-

lás. Az SZDSZ elnökjelöltje errŒl Sal-

gótarjánban, pártja Nógrád megyei 

választmányi ülésén beszélt 2007. 

március 2-án. A liberális demokrácia 

egyre inkább közeledik a fundamenta-

lizmushoz, ami azt jelenti, hogy türel-

metlen mindenki mással szemben, 

ahol teheti, megköveteli annak fel-

sŒbbrendûségét. Ez most könyörtelen 

módon mutatkozik meg az amerikai 

politikai magatartáson. Jó kérdés, 

hogyan számol el ez a mai liberalista 

a liberalizmus alapjául hirdetett 

egyéni szabadság elvével. 

Tény hogy Amerikában, az amerikai 

politikában és médiában mára elural-

kodott a fundamentalizmus, az a tü-

relmetlenség, ami eltakarítana min-

dent, ami útjában áll. A magyar nép 

nagy várakozása nagy csalódássá vált 

az amerikai viselkedés nyomán. Nem 

a nyugati fejlett gazdaság partneri 

támogatását hozták a felfejlŒdés elŒ-

mozdítására, hanem a liberális de-

mokrácia libere letarolt és gründolt 

azokban az országokban, amelyek a 

felszabadítást várták. Húsz év után 

sem tudta elérni az ország azt a 

szintet sok tekintetben, amiben a 

kommunizmus bukásakor volt. Orbán 

Viktor és baráti és eredeti párttársi 

környezete is azt várták – már 

tanulmányaik révén is –, hogy a 

gazdasági kötöttség rendje után a 

liberális elvek szerint elinduló gaz-

daság felemeli az országot a nyugati 

fejlŒdési pályára. Mit látunk most? 

Orbán „szembeszáll a nyugati világ-

gal, árulója annak, Putyin szolgája.” 

Nem igaz! Orbán és a magyar nép 

nem azt kapta amit várt, egyrészt 

nem ismerhette, másrészt tetemesen 

meg is változott minden nyugaton 

politikai és gazdasági meg erkölcsi 

téren az utóbbi évtizedekben.

Ezért kell „szakítani a liberális tár-

sadalomszervezési elvekkel, mód-

szerekkel és egyáltalán a társadalom 

liberális megértésével” – mondta 

Orbán Viktor Tusványoson, és tett 

olyan ígéretet, hogy: „megkeressük, 

megpróbáljuk megtalálni a Nyugat-

Európában elfogadott dogmáktól és 

ideológiáktól elszakadva, tŒlük ma-

gunkat függetlenítve azt a közösség-

szervezési formát, azt az új magyar 

államot, amely képes arra, hogy a mi 

közösségünket évtizedes távlatban 

versenyképessé tegye a nagy világ-

versenyfutásban.” Mert nem Orbán 

Viktor tagadta meg a hûséget elveitŒl, 

hanem a mai liberális nemzetközi 

közösség. A magyar álláspont: az ön-

védelem alapvetŒ emberi jog!

Apák napi ebéd
Sok-sok szeretettel várunk minden édesapát, 

nagyapát, leendô apát és családtagját
Szeptember 7-én vasárnapi ebédre

Büfé: $ 45
Minden Apa elsö pálinkája ingyenes
------------------------------
Disznótoros vacsora

Szeptember 20-án, szombaton 6 órától
Büfé vacsora: $ 43

-----------------------------
Szombat esti mulatság

Pityúval és Ágival
Szeptember 27-én, 6 órától

Büfé vacsora: $ 45

Asztalfoglalásért kérjük hivja
9801-8887

Nagyon sok szeretettel várjuk
jelenlegi és jôvôbeli vendégeinket minden:

péntek este, szombat este és vasárnap délben.
Kitünô szakácsaink tradicionális erdélyi 

és magyaros ízeket varázsolnak 
büfé asztalunkra.

Ár: $ 38
Születésnap, házassági évforduló, eljegyzés, esküvö és 
bármely családi, baráti eseményt szeretne szervezni. 

Forduljon hozzánk bizalommal hogy segitsünk és 
emlékezetessé tegyük önnek és családjának.

www.korona.com.au
e-mail: koronarestaurant@gmail.com

Korona Csárda 
étterem

(760 Boronia Rd. Wantirna)

szeptemberi
program ajánlata

kedves vendégeinek



Nyílt levél Charles Gatinak
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2014. augusztus 13., 19:20
Charles Gati azt írta a „The Ame-

rican Interest” címû folyóiratban, 
hogy Orbán Viktort az amerikai veze-
tésnek le kell váltania.

Thürmer Gyula levele Charles Gati-
nak.

Igen, a múlt héten megszólalt Char-
les Gati.

Emlékszem, még az 1980-as évek-
ben megkérdeztem kedves szovjet 
ismerŒsömet, Radomir Bogdanovot, a 
moszkvai USA-Intézet helyettes veze-
tŒjét, hogy ki a fene ez a Gati. A CIA 
embere, mondta nemes egyszerûség-
gel, de hozzá tette: ne gondold, hogy 
kém.

A CIA rengeteg kutatót, egyetemi 
oktatót pénzel. Az ilyenek sok min-
denre jók. Az USA rajtuk keresztül 
kimondhatja azt, amit hivatalosan 
nem illik, vagy éppenséggel rajtuk 
keresztül támogathatja más országok 
szellemi és politikai köreit.

Radomir Bogdanov szavaiban nem 
kell kételkedni, lévén, hogyŒ nagyjá-
ból ugyanazt csinálta, csak a szovjet 
oldalon, ami akkor nekünk a jó oldal 
volt.

Hozzáteszem: nekem ma is az.
Charles Gati pár éve felkeresett a 

Baross utcai székházunkban. – Ké-
rem, mesélje el nekem, hogy kerül-
tek 1989-ben Magyarországra a Nagy 
Imrével kapcsolatos dokumentumok! 
– kérte álcázott naivitással. Valójában 
az érdekelte, hogy a szovjet vezetés 
miként befolyásolta a magyar veze-
tést 1953-ban és persze 1989-ben is. 
Az említett papírok azt bizonyították, 
hogy Nagy Imre az 1930-as években 
közönséges rendŒrspicli volt [a Szov-
jetunióban – Szerk.] akinek a jelenté-
sei alapján számos kiváló magyart 
végeztek ki. Nyikita Hruscsov és 
Lavrentyij Berija, akik Sztálin halála 
után a Szovjetunió élére kerültek, 
nem véletlenül mondták 1953-ban Rá-
kosinak: Nagy Imrét nevezze ki mi-
niszterelnöknek! Kezükben akarták 
tartani a magyar miniszterelnököt. 
Mint tudjuk nem sikerült, és nekünk 
is rengeteg kárunk származott belŒle.

– Eddig a történet, Gati úr, – mond-
tam neki.

– 1989-ben már nem a szovjetek vá-
logatták ki a magyar vezetŒket, ha-
nem maguk, és ezt Ön is pontosan 
tudja.

– Orbán Viktor nem véletlenül mon-
dott hozsannát Mark Palmer egykori 
amerikai nagykövetnek, na és Önnek 
is. De mondok én magának valamit: 
semmi jó sem származik abból, ha 
Magyarország miniszterelnökét vagy 
általában elsŒ számú vezetŒjét kül-
földön nevezik ki.

Charles Gati most az írta a „The 
American Interest” címû folyóirat-
ban, hogy?

– Orbánt az amerikai vezetésnek le 
kell váltania. 

– Az USA gyakoroljon nyomást az 
EU-ra, és érje el, hogy Magyarorszá-
got kizárják az EU-ból, ha a sok hülye 
magyar ragaszkodik Orbánhoz! 

– Ne nevezzenek ki nagykövetet Bu-
dapestre, és indítsanak médiaháborút 
Magyarország ellen!

Orbán fŒ bûne Gati szerint az, hogy 
a „nyugati stílusú demokráciát” fel-
váltja „Putyin nacionalista tekintélyû 
uralmával.”

Valójában másról van szó. Amerika 
fél. Az USA vezetését rohadtul idege-
síti, hogy nem tudja uralmát korlát-
lanul ráerŒltetni európai szövetsége-

seire. Obama javasolta az EU-nak, 
hogy hozzák létre az US-EU transzat-
lanti szabadkereskedelmi övezetet, 
bontsák le az akadályokat, és jöjjön 
létre a világ legnagyobb gazdasági 
térsége. Az ötlet könnyeket csalt szá-
mos európai vezetŒ szemébe. Aztán 
kezdtek rájönni, hogy az amerikai áru 
ugyan valóban megindulna Európa 
felé, de nem biztos, hogy az európai 
áruk is ugyanúgy mehetnének az 
amerikai piacra.  Nem is beszélve 
arról, hogy senki sem akar lemondani 
a Kínával vagy éppenséggel Oroszor-
szággal folyó virágzó kereskedelem-
rŒl.

Persze, rájöttek még valamire. Az 
amerikaiak nem egyszerûen gazdasá-
gi együttmûködést akarnak. – Az új 
közös térséget meg is kell védenünk 
–  sugallják a tengerentúlról.– Például 
létre lehetne hozni egy nagy-nagy 
megfigyelŒ rendszert. Nem árt tudni, 
hogy ki lép be a mi térségünkbe. 2001 
óta az amerikaiak, mint tudjuk, mil-
liónyi adatot követelnek azoktól, akik 
amerikai repülŒre ülnek. És ez csak a 
kezdet. Amerika olyan világot akar, 
melyben technikai fölényére támasz-
kodva mindent és mindenkit ellenŒ-
rizhet. Véletlen lenne, hogy most 
Merkel is arról beszél, hogy nem kell 
sietni a szerzŒdés aláírásával?

Könnyû belátni, hogy az amerikai-
aknak Orbánon könnyebb elverni a 
port, mint Merkel kancelláron. Rá-
adásul Orbán olyan kérdéseket fesze-
get, amelyek az amerikai világfel-
fogást alapjaiban kérdŒjelezi meg.

A demokrácia az, amit az USA an-
nak tart. Ezt üzeni a világnak és ne-
künk minden egyes amerikai elnök. 
Ha valaki másként gondolja, az ellen-
ség, akit meg kell fenyíteni, ki kell 
közösíteni, sŒt agyon kell verni.

Milosevic nem volt kommunista, 
csak szerb hazafi, aki nem akart lefe-
küdni az USA-nak. Addig bombázták 
Jugoszláviát, amíg akadt néhány áru-
ló Belgrádban, aki kiadta Milosevicet 
az amerikaiaknak. Aztán Hágában 
szépen megölték. Kadhafi nem volt 
kommunista, csak éppen más alapo-
kon képzelte el a világot, mint az 
USA. „Forradalmat” provokáltak ki 
ellene, majd a nyílt utcán megölték.

Amerika fél. Amerika haldoklik. 
Nem holnap fog meghalni, de el fog 
pusztulni. Egész egyszerûen azért, 
mert eljárt az idŒ a konstrukció fölött. 
A világ számos részén más civilizá-
ciós értékeket hirdetnek. Az egyén 
abszolút elsŒbbsége helyett a közös-
ség fontosságát, a pénz helyett a tu-
dást, a liberális parlamenti demokrá-
cia helyett a nép közvetlen döntését. 
Ezek az elvek még nem gyŒzték le 
Amerikát, de már megingatták a hitet 
benne.

Szóval üzenem Gati úrnak és liberá-
lis magyar hasonmásainak: ebben az 
országban mi élünk, mi dolgozunk, mi 
szenvedünk és mi örülünk. Nem min-
degy, hogy ki vezeti ezt az országot. 
Nem mindegy, hogy milyen világban 
élünk.  Nem mindegy. De dönteni, mi 
döntünk.           Thürmer Gyula

magyartudat.com

Tudnivaló, hogy ennek az írásnak a 
szerzŒje a Magyar Munkáspárt elnö-
ke. Ez a párt vallja a kommunizmus  
elveit továbbra is. Jelen esetben azt 
jegyeztük meg, hogy ellentétben a 
liberalizmust valló pártokkal, ez a 
balodalai párt elítéli a Magyarország 
elleni külföldi hajszát.

„Magyar, ki honát megveti, és mindent, ami nemzeti,
Mindegyre szid, mindegyre mar: 

Ó, az még nem nemzetközi, csak rossz magyar!”
Múltheti írásomban (Méltatlan 

viselkedés egy világhatalomhoz) 
említettem Charles Gati (egykor 

Gáti Károly) politológus 
professzor, amerikai külügyi 

tanácsadó, szorgalmas magyar 
belpolitikába beleavatkozó 

kijelentéseit. Ezúttal idézünk 
néhány ellenvéleményt.

A címben idézett verssorok
szerzôje Palágyi Lajos(1866-

1933) „az elsô magyar 
szocialista költô”, aki zsidó hite 

mellett megvallotta
hû magyarságát is. (CsE)

Ízekre szedték
Charles Gati bírálatát

2014. augusztus 14.
Magyar Nemzet: 
Charles Gati elmulasztotta végig-

olvasni Orbán Viktor tusnádfürdŒi 
beszédét, mert cikkében több a véle-
mény, mint az idézet, a sértettség, 
mint az elemzés, a személyeskedŒ 
kritika, mint a konstruktív reflexió – 
írja a Heti Válaszban Luca Volonte 
olasz kereszténydemokrata politikus, 
az Európa Tanács parlamenti köz-
gyûlésének korábbi néppárti frak-
cióvezetŒje.

Ezzel Gati a The American Interest 
címû konzervatív folyóiratban meg-
jelent írására reagált, amelyben az 
amerikai politológus az Orbán-beszéd 
miatt arra bátorította az Európai 
Uniót, tûzze napirendre Magyaror-
szág tagságának kérdését, az ameri-
kai kormányt pedig arra, folytasson 
„kulturális háborút a hivatalos sajtó-
ban papoló Amerika-ellenes gengsz-
terekkel”, s helyezze alacsonyabb 
szintre az amerikai–magyar diplomá-
ciai kapcsolatokat. Volonte tételesen 
cáfolja Gati állításait, sugalmazásait. 
Kiemeli: „Orbán miniszterelnök egy-
szer sem dicsérte a diktatórikus re-
zsimeket, ahogy nem korrekt azt su-
gallni, hogy Magyarország az ukraj-
nai vagy romániai magyarlakta terü-
letek birtokba vételére készül, miként 
Putyin tette a Krím félszigettel.”

Leszögezi: a magyar miniszterel-
nököt és kormánykoalícióját teljesen 
nyílt és demokratikus módon válasz-
totta meg a magyar nép, tehát alapta-
lan Gati aggodalma, hogy Orbán a 
demokratikus értékrend ellensége 
lenne. Az olasz politikus szerint Gati 
nem hivatkozhat kompetens nemzet-
közi szervezetek véleményére sem, 
„inkább valamiféle nehezen érthetŒ 
bosszúság” hajthatja, amiért Magyar-
ország sikeresen megvédte új alkot-
mányát a megalapozatlan és bizarr 
bírálatokkal szemben, nem engedett 
az IMF és a trojka nyomásának, sŒt 
legutóbb megint kétharmados több-
séggel erŒsítette meg a kormány-
koalíció mandátumát.

Luca Volonte idézi Orbán Viktor  
egyik tusnádfürdŒi gondolatát: „azt 
várják el a magyar polgárok a ma-
gyar vezetŒktŒl, hogy találják meg, 
dolgozzák ki, kovácsolják ki azt az új 
magyar államszervezŒdést, amely a 
liberális állam és a liberális demokrá-
cia korszaka után – persze a keresz-
ténység, a szabadság, az emberi jo-
gok értékeit tiszteletben tartva – 
ismét versenyképessé teszi a magyar 
közösséget”. Ennek fényében a cik-

kíró szerint nehezen érthetŒ, mire föl 
aggódik Gati. Az olasz politikus sze-
rint elképzelhetŒ, hogy az Orbán Vik-
tort ért bírálatok összefüggenek a 
magyar szocialisták és liberálisok 
európai parlamenti (EP-) választási 
vereségével, hiszen a vesztes politi-
kai erŒk több vezetŒje látogatást tett 
az amerikai kormánynál, hogy a kam-
pányhoz támogatást szerezzen.

Kultúrkampf
A Mandiner internet magazin írja
2014. augusztus 12. 
Jól értem, Mr. Gati? Az Egyesült 

Államok szeretné megszabni, hogy az 
Európai Unió mit tegyen?

„ElŒször. Gati szerint az Egyesült 
Államok hivatalosan is bátoríthatná 
az Európai Uniót, hogy tûzze napi-
rendre Magyarország tagságának 
kérdését. Jól értem, Mr. Gati? Az 
Egyesült Államok szeretné megszab-
ni, hogy az Európai Unió mit tegyen? 
Még ha igaza is lenne, ne feledkezzen 
meg arról, hogy az Egyesült Államok 
nem tagja az Európai Uniónak. Mit 
szólna Ön ahhoz, ha például Barroso 
szabná meg, hogy Kalifornia államra 
milyen nyomást gyakoroljon a szövet-
ségi kormányuk egy ügy kapcsán, 
amely Európának nem tetszik? Ab-
szurd, igaz?

Másodszor. A szenátus elgondolkod-
hatna azon, hogy mégsem hagyja 
jóvá Colleen Bell nagyköveti kineve-
zését, illetve visszavághatná a buda-
pesti nagykövetség létszámát. Ez az 
Önök dolga, Mr. Gati!

És végül, amire e cikk szerzŒje is 
megdöbbenve kapta fel a fejét. Gati 
azt ajánlja, hogy Washington büszke, 
de udvarias kulturális háborút foly-
tathatna az Amerika-ellenes gonosz-
tevŒkkel, akik a hivatalos sajtóban 
írnak és papolnak. Továbbá a jelen-
leginél jobban támogathatná Amerika 
barátait az értelmiségben és a politi-
kai elitben.”

Attacks on Charles Gati
and the american media
From The Hungarian Spektrum 
As for damage control in the United 

States, I believe the Hungarian gov-
ernment’s chances are slim to none. 
Budapest can send a new ambassa-
dor, as it will in September, and it 
can spend millions of dollars on lob-
bying efforts, but its quest is hope-
less as long as Viktor Orbán is the 
prime minister of the country. When 
the conservative Washington Times 
publishes an opinion piece entitled 
“Democracy’s dangerous descent in 
Hungary,” then Hungary’s chances in 
Washington are close to hopeless. 
Viktor Orbán managed to alienate 
even the paper that in the past usual-
ly defended his government.

Jogállam
Mandiner
Senki és semmi nem fenyegeti a 

szólásszabadságot, a gyülekezési 
jogot, a tulajdonjogot, a törvény elŒtti 
egyenlŒséget, a hatalmi ágak 
szétválasztását, a titkos és általános 
választójogot.

A liberalizmus – pláne a neolibe-
ralizmus! – meghaladható, sŒt megha-
ladandó, ám a jogállam soha. 

ErrŒl szólt többek között a tusvá-
nyosi beszéd. Hogy a világ maga, a 
való élet, az emberek személyes és 
közösségi tapasztalatai fogják ki-
kényszeríteni a neoliberális dogmák 
meghaladását és elvetését. Termé-
szetesen nem a szabadságjogok, az 
alapjogok területén. Azok mind-mind 
benne vannak az Alaptörvényben, 
azokhoz nem nyúl senki, és nem is 
akar nyúlni. Senki és semmi nem 
fenyegeti a szólásszabadságot, a 
gyülekezési jogot, a tulajdonjogot, a 
törvény elŒtti egyenlŒséget, a parla-
mentarizmust, a hatalmi ágak szét-
választását, a titkos és általános vá-
lasztójogot. Senki és semmi nem fe-
nyegeti ezeket, bármit is hazudjanak 
a neoliberálisok. Viszont nyilván »ve-
szély fenyegeti« a piac mindenható-
ságát, a káoszt és embertelen igaz-
ságtalanságot okozó szabad versenyt, 
egyszóval a globális szabad versenyes 
kapitalizmus dogmáját, már csak 
azért is, mert a hétmilliárdos emberi-
ség ezen az alapon egyszerûen halálra 
ítéli önmagát. (TŒzsdecápák 1. és 2. 
Abban benne van minden.)

S amit leginkább meg kell haladni, 
az a neoliberális kultúrafelfogás, 
ugyanis az a végzet maga. Nos, ilyes-
mikrŒl volt szó Tusványoson, egy 
szabadegyetemi elŒadás keretében, 
és azóta Œrjöngenek a seggfejek 
szerte a nagyvilágban és idehaza, és 
temetik a demokráciát. És hazudoz-
nak össze-vissza, és fenyegetŒznek, 
és olyan undorítóak megint, mint 
mindig.

Ugyanis a liberális szólásszabadság 
addig terjed, ameddig Œk, a liberáli-
sok elfogadhatónak tartják, Œk pedig 
addig tartják elfogadhatónak, amed-
dig a vélemény nagyjából egybeesik 
az Œ véleményükkel.

De ettŒl a jogállam jogállam marad 
Magyarországon, az ŒrjöngŒk meg 
mehetnek pokolra. Ellenben van egy 
érdekes kérdésem: milyen jogállam 
az, ahol pénzért meg lehet vásárolni a 
büntetlen elŒéletet, a szabadságot, az 
ítélkezés elmaradását? Fall Sándor is 
ezt a kérdést feszegeti a FŒtér.ro por-
tálon, és nagyon-nagyon igaza van. 
Merthogy Németországban bizony 
egy Bernie Ecclestone nevû multimil-
liárdos alak éppen most vette meg 
pénzért magának a szabadságot, és 
ezzel az aktussal megvette egyszer-
smind a német igazságszolgáltatást 
is, amely most Bernie Ecclestone al-
felébŒl pislog kifelé. Mi is történt? Az 
történt, hogy Bernie Ecclestone negy-
vennégymillió dollárt fizetett egy 
bajor bank igazgatótanácsi tagjának, 
hogy a bank adja át a Forma–1-ben 
lévŒ üzletrészét egy brit üzletember-
nek. Ezért a német ügyészség korrup-
ció és vesztegetés miatt eljárást indí-
tott Bernie Ecclestone ellen. Majd a 
német ügyészség közölte vele, hogy 
szerény hatvanmillió fontért (mint-
egy huszonnégymilliárd forint) el 
tudnak tekinteni az eljárás lefolyta-
tásától

Bayer Zsolt, 
Magyar Hírlap



Jó döntést hozott a Vajdasági Magyar 
Szövetség, amikor a márciusi szerbiai 
választásokat követôen kormánykoa-
lícióra lépett a Szerb Haladó Párttal – 
jelentette ki a kormány elsô száz nap-
ját értékelve Pásztor István, a VMSZ 
elnöke a szabadkai Pannon RTV híra-
dójában.

A legnagyobb délvidéki magyar párt 
elnöke hangsúlyozta, hogy a VMSZ 
most „egy jelentôs erôfeszítésnek a 
részese, nem egy dicsôséghadjáratnak, 
mert ez egy nagyon terhelt idôszak”, 
de már akkor is tisztában voltak az 
elôttük álló nehézségekkel, amikor 
aláírták a koalíciós szerzôdést. „Jó 
döntést hoztunk, amikor úgy döntöt-
tünk, hogy az asztalnál ülve próbálunk 
befolyást gyakorolni a folyamatokra” 
–-- utalva korábbi kijelentésére, mi-
szerint a kormány részeként sikere-
sebben tudnak érvényt szerezni a vaj-
dasági magyarság számára fontos 
ügyeknek, mint ellenzékbôl politizálva. 
„Senki számára sem lehet kielégítô a 
száz nap alatt elvégzett munka a vára-
kozásokhoz viszonyítva” --– fogalma-
zott a VMSZ elnöke. Hozzátette, „Nem 
szabad azonban elfelejteni sem a prob-
lémáknak a mélységét, sem a sokszá-
múságát, sem azt az áldatlan állapotot, 
amelybe az ország került az árvíz kö-
vetkezményeképpen. Mindezzel bir-
kózott a kormányzat, és annak része-
ként mi is”.

Az áprilisban aláírt koalíciós szer-
zôdésbe a vajdasági magyar közösség, 
a tartomány, valamint a magyar és a 
szerb nép történelmi múltja szempont-
jából fontos kérdések is bekerültek, 
ezek közül az elsô száz napban több is 
megvalósult. A VMSZ elnöke ezek 
közül a kisebbségi önkormányzatként 
mûködô nemzeti tanácsokról szóló 
törvény megváltoztatását emelte ki, 
amely megteremtette a feltételeket 
ahhoz, hogy október 26-án nemzeti 
tanácsi választásokat lehessen tartani 
Szerbiában. Emellett igen fontosnak 
nevezte annak a médiatörvény-cso-
magnak a kidolgozását és elfogadását, 

amely „több mint 10 év várakozás után 
pontot tett a számunkra nagyon fontos 
kérdések végére”. Ezek között az ala-
pítói jogok, a finanszírozás és a priva-
tizáció kérdése áll a legfôbb helyen. Ez 
utóbbi kötelezô érvényû lépés volt --– 
magyarázta Pásztor ---, „de azt gon-
dolom, hogy olyan feltételrendszert 
sikerült beépíteni a törvénybe, amely 
azt tudja garantálni, hogy a kisebbségi 
közösségek nyelvén sugárzott mûso-
rok életben tudjanak maradni. Nekünk 
ez volt az elsôdleges célunk”.

A vajdasági politikus a VMSZ kor-
mányzati szerepvállalásával kapcso-
latban összegzésként megjegyezte: 
„nem feledkeztünk meg a választási 
programban megfogalmazott célkitû-
zésekrôl, naponta szembesítjük önma-
gunkat azokkal az ígéretekkel, ame-
lyeket megfogalmaztunk, és 
iparkodunk megvalósítani azokat”.

* * *
A nyergestetôi csata évfordulóján 

augusztus 3-án tartott megemlékezésen 
Victor Ponta miniszterelnök, a kor-
mánykoalíciót vezetô Szociáldemok-
rata Párt (PSD) államfôjelöltje az ön-
feláldozó székely csapatok hôsiességét 
méltatta. Elismerését fejezte ki ami-
att, hogy Nyergestetô hôsei olyan ide-
álokért adták életüket, amelyek közö-
sek minden nemzet és minden ország 
számára. Ezek sorában a szabadságot 
és az önrendelkezés jogát külön is 
megemlítette.
Cristian Diaconescu a határon túli 

román közösségek vezetôi számára 
szervezett Marosfôi Nyári Egyetemen 
tartott elôadásában „egyes politikusok 
tudatlanságáról, hiányos mûveltségé-
rôl” beszélt Victor Ponta nyergestetôi 
beszédére utalva. Hiányolta a beszéd-
bôl az 1848-49-es szabadságharcban „a 
földdel egyenlôvé tett román templo-
mok és falvak” említését. A Traian 
Basescu leköszönô államfô bizalmát 
élvezô elnökjelölt azt is kifogásolta, 
hogy a megemlékezésen rezesbanda 
játszotta a magyar himnuszt és felvé-
telrôl, hiányos változatban játszották 

le a román himnuszt. „Ha ezt a román 
állam képviselôjeként elfogadja vala-
ki, annak vagy kulturális vagy még 
súlyosabb problémái vannak” ---jelen-
tette ki Diaconescu. Úgy vélte, a szé-
kelyföldi Hargita és Kovászna me-
gyében jelenleg is korlátozzák a 
románok munkához, kultúrához és 
nemzeti önkifejezéshez való jogát, és a 
térségben ugyanúgy sikeres „a román 
küldetés elleni manipuláció és propa-
ganda”, mint a határon túli román kö-
zösségekben. „Az itteni románok a sa-
ját hazájukban érzik kisebbséginek 
magukat, mint önök” ---- hangoztatta a 
határon túli románok képviselôi elôtt 
Cristian Diaconescu. Kijelentette, 
semmi nem állhat Románia és Moldo-
va egyesülése útjába. „Nem élhet 
hosszú ideig megosztottan egy nép, ez 
nem természetes egy nemzet fejlôdése 
számára” --- tette hozzá az elnökjelölt.

A Marosfôi Nyári Egyetem második 
napján a székelyföldi településsel 
szomszédos hegyre 150 méteres ro-
mán zászlót feszített ki egy civil szer-
vezet annak a kifejezésére, hogy a 
román fiatalok Románia és Moldova 
egyesülését akarják.

* * *
Ötbôl két amerikainál, vagyis a fel-

nôtt népesség körülbelül 40 száza-
lékánál alakul ki élete során a 2-es tí-
pusú cukorbetegség --– derült ki egy 
most közzétett amerikai tanulmány-
ból.

Egyes csoportoknál a kockázat az 
átlagosnál is magasabb: a latin eredetû 
népességnél mindkét nem, míg az 
afroamerikaiaknál a nôk esetében 50 
százalék az esélye a 2-es típusú dia-
bétesznek --– olvasható a Lancet brit 
orvosi hetilap friss számában.

A tudósok mintegy 600 ezer, 1985 és 
2011 között elhunyt felnôtt adatait ele-
mezték, majd interjúkat készítettek, 
becsléseiket pedig az így kapott ada-
tokra alapozták. Ezek szerint az 1985–
1989 közötti idôszakban 20 százalék 
volt az esélye, hogy egy 20 éves ame-
rikai férfi cukorbeteg lesz, az ugyan-
ilyen korú nôknek pedig 27 százalékát 
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Olimpia 
1920-ban.

Az elsô világháború kirobbanása tet-
te lehetetlenné azt, hogy az 1920-s 
olimpiát Budapesten rendezzék meg. 
Nem sokkal a trianoni rablóbéke aláí-
rása után 1920 augusztus 14-én kezdô-
dött a VII Olimpia Belgium második 
legnagyobb városában Antwerpenben. 
Az 1916-os olimpiát Berlinnek igérték, 
de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) úgy döntött, hogy a háború mi-
att ezt nem rendezik meg. Az ünne-
pélyes megnyitón új hagyományt te-
remtve elôször hangzott el az elsô 
sportolói eskû.

Sokakat talán meglep, hogy az 1920-
as olimpia rendezési jogát az NOB 
1914 juniusi ülésén eredetileg BUDA-
PEST nyerte meg, de politikai döntés 
miatt ezt a jogot elvették, és amikor 
1919 tavaszán Lausanne-ban ismét 
összegyûlt az NOB, Lyon és Antwerpen 
közül a belga kikötôváros kapta a ren-
dezést. Az NOB azt is leszögezte, hogy 
egy olimpiát lehet meg nem tartani, de 
nem lehet elhalasztani, így az ötödik 
stockholmi olimpia (1912) után az azt 
követô antwerpeni lett a VII. olimpia. 
Ezen a gyûlésen döntött úgy az NOB 

Pierre de Coubertin elnök minden 
erôfeszitése ellenére, hogy a központi 
hatalmak mint a háború elôidôzôinek 
versenyzôit nem hívják meg az olim-
piára. 

Így tehát a Clemenceau- Benes „bé-
keteremtô” szellem még az NOB-t is 
megfertôzte, és ilyen gyalázatra, hogy 
egy egész csoport nemzetet nem hív-
nak meg az olimpiára azóta sem került 
sor. Nem szabad itt összetéveszteni 
azzal, hogy megtörtént az, hogy meg-
hívott nemzetek nem mentek el, va-
gyis bojkottálták az olimpiát (pl 
Moszkva 1980). Az NOB döntése alap-
ján Ausztria, Bulgária, Magyarország, 
Németország és Törökország sportolói 
nem vehettek részt aVII. Olimpián. A 
felsoroltak közül Németországot még 
az 1924-es párizsi olimpiára sem 
hívták meg, s így a német állam a 
háború után elôször 1928-ban vehetett 
részt az amszterdami olimpián. A né-
metek közben megrendezték az olim-
pia pótló saját Deutche Kampfspiele 
nevû játékokat.

Az antwerpeni olimpián 29 ország 
vett részt. Az indúlt versenyzôk közül 
2561 férfi és csak 65 nô volt.

A sors iróniája, hogy éppen ezen a 
békétlen „csonka” olimpián húzták fel 
elôször a stadion árbócára a békés 

egységet jelzô ötkarikás olimpiai zász-
lót. A képmutatást jellemezte, hogy a 
hivatalos megnyitón fehér galambokat 
röpítettek mint a béke szimbólumát.

Részt vehetett egy nagy csapattal a 
„mintakép demokrata” Csehszlovákia 
és a terrorista Szerbia vezette Jugosz-
lávia. (Akkor még Szerb-Horvát-Szlo-
vén királyságnak nevezték.)

Az olimpia hôse Finnország lett: a 
háború és az orosz forradalom pusztí-
tásaitól szenvedô kis ország tizenöt 
aranyérmet szerzett. Hosszú táv futó 
Paavo Nurmi három arany és egy 
ezüst érmet vitt haza Antwerpenbôl.

A magyar kardvívók kényszerû tá-
volmaradása miatt az olasz Nedo Na-
di öt aranyéremmel térhetett haza.

A 72 éves svéd Oscar Swann mint 
minden idôk legidôssebb olimpiai baj-
noka is lett híres.

Amikor 1924-ben a párizsi olimpián a 
magyar élsportolók ismét megjelen-
hettek, a háborúban kimerült, kifosz-
tott, elszigetelt, megzsarolt, brutálisan 
megcsonkitott Magyarország min-
den szomszédos kisantant országot 
(és Ausztriát is) megelôzött az ér-
mek tábláján.

Kroyherr Frigyes   



 2014. augusztus 28.                                             MAGYAR ÉLET                                                        7. oldal 

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

fenyegette ez a veszély. A 2000–2011 
közötti idôszakra ez az arány a férfi-
aknál 39, a nôknél 40 százalékra ug-
rott.

Azt is kimutatták, hogy a cukorbe-
tegen leélt évek száma a férfiaknál 156 
százalékkal, míg a nôknél 70 százalék-
kal nôtt ugyanebben az idôszakban. „A 
jelentôs növekedést az is magyarázza, 
hogy az átlagos népesség várható élet-
tartama megnôtt” --– mondta Edward 
Gregg, az amerikai betegségmegelô-
zési központ munkatársa és egyben a 
tanulmány vezetô szerzôje.

* * *
Augusztus 11-tôl 31-ig naponta 6 órán 

át szünetel az áramszolgáltatás Kár-
pátalján.Minden nap 12:00-tôl 17:00-ig, 
valamint 21:00-tôl 22:00-ig kapcsolják 
le az áramot, azonban arról nincs kon-
krét menetrend, hogy mikor melyik 
kárpátaljai járás érintett ---- írja a 
Nagydobrony Online.

A hivatalos indoklás szerint azért van 
szükség a korlátozásokra, mivel jelen-
tôsen csökkent az áramtermeléshez 
szükséges nyersanyag mennyisége. 
Az ukrán Energiaügyi Minisztérium 
és az Ukrenergo szolgáltató úgy dön-
tött, hogy több ukrán megyében korlá-
tozásokat vezetnek be.

* * *
Németországban elkészültek az uniós 

társállamokból érkezô munkaválla-
lókra vonatkozó szabályok szigorítását 
célzó javaslatok, és a kormány még 
augusztusban elindítja a reformokat.

A kormány augusztus 27-én megtár-
gyalja és elfogadja a bevándorlásnak a 
szociális ellátórendszerre gyakorolt 
hatását vizsgáló tárcaközi bizottság 
jelentését, amely több törvénymódosí-
tást irányoz elô.

A legfontosabb ezek között a javasla-
tok között, hogy a munkakeresés céljá-
ból az uniós társállamokból érkezô 
bevándorlók legfeljebb fél évig ma-
radhatnának Németországban munka 
nélkül, és akinek hat hónap alatt nem 
sikerül állást találnia, annak el kellene 
hagynia az országot.

A hatóságok továbbá akár öt évre 
kitilthatják Németországból mindazo-
kat az uniós bevándorlókat, akik jog-
sértô módon ---- csalással, adatok, do-
kmentumok hamisításával --- férnek 
hozzá a szociális ellátórendszer jutta-
tásaihoz, például munkanélküli támo-
gatáshoz vagy családi pótlékhoz -– 
számolt be a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ).

Jelenleg nincs idôbeli korlátja a né-
metországi tartózkodásnak, kitiltani 
pedig csak külön eljárás révén lehet 
uniós állampolgárokat, és kizárólag a 

közrend, a közbiztonság vagy a köze-
gészségügy veszélyeztetése miatt.

A szigorítást az indokolja, hogy egyre 
több önkormányzatnak okoz gondot 
külföldi uniós állampolgárok ellátása, 
akiknek a képzettség vagy a nyelvtu-
dás hiányossága miatt nincs esélyük 
az elhelyezkedésre, és szociális támo-
gatást kérnek.

A tárcaközi bizottság szerint külön 
fel kell lépni a családi pótlék jogtalan 
megszerzésére irányuló kísérletekkel 
szemben. A testület javaslata szerint 
az uniós külföldiek körében a kérel-
mezô szülôk vagy gondviselôk, vala-
mint a gyerek adószámát is csatolni 
kell a kérelemhez.

A bizottság az önkormányzatok ter-
heinek csökkentésére is tett számos 
javaslatot, egyebek között azt, hogy 
növeljék 25 millió euróval a szövetségi 
kormány hozzájárulását a munkanél-
küli ellátás leggyakoribb formája, az 
úgynevezett Hartz IV típusú segély 
finanszírozásában.

Egy másik beszámoló, a Bild címû lap 
jelentése szerint az EU-hoz 2004 óta 
csatlakozott 10 országból és az euróö-
vezet 4 válsággal küzdô déli tagállamá-
ból (Görögország, Olaszország, Spa-
nyolország, Portugália) érkezô 
bevándorlók körében átlépte a 300 
ezret a Hartz IV támogatásban része-
sülôk száma. A legtöbben, mintegy 80 
ezren lengyel állampolgárok, a máso-
dik helyen az olasz segélyezettek áll-
nak 66 ezer fôvel, a harmadik Görög-
ország 44 ezer fôvel.

A 80 milliós Németországban 2013 
végén 3,1 millió volt az uniós társálla-
mokból származó bevándorlók száma 
(mind a 27 országot együttvéve), ami 
10,6 százalékos növekedés az egy év-
vel korábbihoz képest. A leggyorsab-
ban a román és a bolgár állampolgárok 
száma nôtt tavaly, az év végén 414 
ezren voltak, ami 27,9 százalékos növe-
kedés éves szinten.

Németországban - Nagy-Britanniához 
hasonlóan ---- a román és bolgár állam-
polgárok munkavállalási korlátozásai-
nak január 1-jei megszûnése nyomán 
indult diskurzus a szociális turizmus-
ról. A kisebbik konzervatív kormány-
párt, a CSU szigorú fellépést sürgetett 
a szociális juttatásokkal visszaélô be-
vándorlók ellen. „Aki csal, az repül” --- 
hangoztatják a CSU képviselôi.

A bajor konzervatívokat ezért a meg-
fogalmazásért populizmussal és szél-
sôjobboldali uszítással is megvádolták 
az ellenzéki pártok és koalíciós part-
nerük, a szociáldemokraták (SPD) ré-
szérôl. Ugyanakkor a CDU/CSU kon-
zervatív pártszövetség és az SPD 

koalíciós szerzôdésében szerepel, 
hogy az uniós társállamokból érkezô 
munkavállalókkal kapcsolatban fel 
kell lépni a szociális támogatások jog-
talan igénybevétele ellen.

Korábban Nagy-Britanniában szigo-
rítottak a bevándorlók segélyezésén: 
bejelentették, hogy novembertôl hat 
hónapról háromra csökkentik azt az 
idôszakot, amikor a külföldiek munka-
keresés címén pénzügyi támogatást 
igényelhetnek.

* * *
Mintegy száz ingatlant értékesítene 

vagy adna bérbe a horvát állam a kö-
zeljövôben, közöttük az egykori ju-
goszláv börtönszigetet, Goli otokot is. 
Eddig körülbelül tíz ajánlat érkezett, a 
potenciális vásárlók többsége Szerbiá-
ból és Montenegróból jelentkezett, de 
a Grazi Egyetem is érdekelt az ügy-
ben.

Az észak-dalmáciai hírhedt Goli otok-
ra Josip Broz Tito jugoszláv elnök 
politikai ellenfeleit számûzték azt 
követôen, hogy 1948-ban Jugoszláviát 
kizárták a moszkvai székhelyû Ko-
minformból, a kommunista és mun-
káspártok tájékoztató irodájából. A 
Sztálinhoz hû jugoszláv politikusokat, 
értelmiségieket is erre a börtönszi-
getre zárták, számos jugoszláv anti-
kommunistát és nacionalistát számûz-
tek oda 1956-ig, ezt követôen pedig 
már köztörvényes bûnözôk és gyilko-
sok is töltötték ott büntetésüket.

A magyarul Csupasz-szigetként vagy 
Kopasz-szigetként is ismert helyen az 
épületeket az ott található kövekbôl 
építették. A börtönkomplexumot több 
barakk, egy karantén, egy kórház és 
több más létesítmény alkotta. A hiva-
talos adatok szerint 413 ember veszí-
tette életét Goli otokon, többségük a 
verésekbe és kínzásokba vagy azok 
következményeibe halt bele. Hivata-
losan a foglyok száma 16 ezerre tehetô, 
azonban egyes becslések szerint a 
sziget 1988-ig tartó mûködése idején 
akár 32 ezer ember is raboskodott ott.

A horvát illetékesek szeretnék, ha a 
szigetet emlékhellyé alakítanák át, a 
potenciális vásárlóknak pedig éppen 
ilyen terveik vannak. Ezenkívül felme-
rült egy szállodákkal kiegészített ide-
genforgalmi központ kialakítása is az 
Adriai-tengerben található, 4,7 négy-
zetkilométer alapterületû szigeten --– 
számolt be a helyi média a napokban. 
A jelenlegi épületegyüttes romos álla-
potban van, az utóbbi 25 évben ugyanis 
senki nem foglalkozott a karbantartá-
sával. A szigetet eddig hajókirándulá-
sok keretében látogathatták csak tu-
risták. A Goli otok mellett a 
Kumrovecben, Tito szülôfalujában ál-
ló egykori pártiskolát is áruba bocsá-
taná a horvát állam.

* * *
Jövô márciusban helyezik örök nyu-

galomra III. Richárd középkori angol 
uralkodó maradványait, amelyeket 
két évvel ezelôtt egy parkoló építé-
sekor találtak meg az angliai város-
ban.

A ceremónia elôtt három napon át a 
leicesteri katedrálisban ravatalozzák 
fel koporsóját, hogy Anglia népe méltó 
módon vehessen búcsút tôle.

A koporsót a katedrális padlójába 
vájt mélyedésbe helyezik el, a sírkô az 
észak-angliai Swaledale-völgybôl szár-
mazó kôbôl készült. Utóbbit egy vésett 
kereszt fogja díszíteni, és az egész 
sírkô az írországi Kilkennybôl való 
sötét színû márványtalapzaton fog 

nyugodni, amelyet a király neve, dátu-
mok, mottót és címerpajzs díszít 
majd.

III. Richárd újratemetésének meg-
szervezése nem volt zökkenômentes. 
A néhai uralkodó jelenkori leszárma-
zottainak egy csoportja azt akarta, 
hogy az 1485-ben elhunyt ôsüket az 
észak-angliai Yorkban, 26 hónapos 
uralkodásának északi hatalmi központ-
jában temessék el, ezért pert is indítot-
tak, ám elvesztették.

III. Richárd az angol történelem 
egyik legellentmondásosabb szemé-
lyisége: néhányan fenevadnak tartják, 
aki nem riadt vissza rokonai meggyil-
kolásától sem, hogy trónra léphessen, 
mások azt állítják, hogy ellenségei 
festettek róla igaztalan képet.
William Shakespeare drámájában 

hatalomimádó púposnak festette le ôt, 
holott mint csontjainak vizsgálatából 
kiderült, púpja nem volt, csak gerinc-
ferdülése.

Csontjainak megtalálása 2012-ben az 
utóbbi évek egyik legszenzációsabb 
angol régészeti felfedezése volt. A 
maradványokra ahhoz a helyhez közel 
bukkantak rá, ahol 1485-ben a rózsák 
háborúját lezáró bosworthi csatát vív-
ták, amelyben Richárd is életét vesz-
tette.

III. Richárd volt az utolsó angol ki-
rály, aki csatában halt meg. Maradvá-
nyait ma is élô leszármazottainak 
DNS-vizsgálatával azonosították.

* * *
Jövôre Litvánia is bevezetheti az eu-

rót --– errôl döntött az Európai Unió 
szakminisztereinek tanácsa. Ezzel 
mindhárom balti ország az eurózóna 
tagjává válik.

A döntés elôzménye, hogy júniusban 
az Európai Bizottság és az Európai 
Központi Bank alkalmasnak találta 
Vilniust a közös deviza bevezetésére --
– a szakminiszteri tanács informálisan 
már akkor egyetértett a litván litas 
pénznem kiváltásával. Az euró beve-
zetését az Európai Parlament és az 
Európai Tanács is jóváhagyta a múlt 
héten.

A miniszteri tanács váltási árfolyam 
értékét is meghatározta: e szerint 
3,45280 litas egy eurót ér --– ami 
pontosan megfelel a 2. Európai Árfo-
lyam-stabilitási Mechanizmus jelen-
legi árfolyam-szintjének. A Mechaniz-
musba minden, az eurózónához 
csatlakozni vágyó országnak kell lép-
nie, minimum két évvel az euró ter-
vezett bevezetése elôtt.

Litvánia csatlakozásával mindhárom 
balti ország az eurózóna tagjává válik. 
Észtország 2011-ben, Lettország pedig 
idén január 1-jén váltotta cserélte le 
nemzeti fizetôeszközét a közös pénz-
nemre.

* * *
Közvetítôi szerepre vállalkozott 

Örményország és Azerbajdzsán között 
a Hegyi-Karabah hovatartozásával 
kapcsolatos vitában az orosz államfô. 
Vlagyimir Putyin Szocsiban külön-
külön találkozott Szerzs Szargszján 
örmény elnökkel és Ilham Aliyev 
azerbajdzsáni államfôvel.

Mindkét ország évtizedek óta magá-
nak követeli Hegyi-Karabah körzetét, 
és az elmúlt hetekben szaporodtak az 
összecsapások az örmény és az azeri 
erôk között. Az összetûzésekben csak-
nem 20 katona vesztette életét.

Az orosz elnök szóvivôje szerint Pu-
tyin rendkívül nyugtalanítónak nevez-
te a kialakult helyzetet. Dmitrij Pes-

kov kilátásba helyezte, hogy vasárnap 
Putyin közvetítésével háromoldalú ta-
lálkozótra kerülhet sor.

Azerbajdzsán és Örményország kö-
zött a Szovjetunió felbomlása óta vi-
szály tárgya a többségében örmények 
lakta terület sorsa. Hegyi-Karabah az 
1990-es évek elején függetlennek nyil-
vánította magát Azerbajdzsántól, miu-
tán elveszítette a Szovjetunió fennál-
lásáig élvezett autonómiáját. 1992 és 
1994 között --- Örményország támoga-
tásával --- mintegy 30 ezer halálos ál-
dozatot követelô háborúban gyakor-
latilag önállóságot vívott ki Bakutól, de 
a nemzetközi jog szerint továbbra is 
Azerbajdzsánhoz tartozik.

Az 1994-ben megkötött tûzszünet el-
lenére a két ország máig sem jutott 
egyetértésre a terület jogállását ille-
tôen. A térségben idôrôl idôre fellán-
golnak a fegyveres összecsapások.

* * *
A gyógynövénygyûjtés fôszezonjában 

megélénkült az idegenforgalom Er-
délyben, a 700 méter magasan húzódó 
felcsíki falvak határában, ahol szeren-
csés esetben a neves biológus, Maca-
lik Ernô igazítja útba a természetbú-
várokat

A Karcfalván élô 70 éves szakember 
évtizedek óta gyûjti, termeszti a 
gyógynövényeket és a maga össze-
állította harminckét féle teakeveré-
kéért még Ausztráliából, Spanyolor-
szágból is érkeznek ide vendégek. 

Macalik Ernô elmondta, hogy a tarka 
réteken a gyógyteákhoz az alapanyag 
felkutatása és kiválasztása összetett 
feladat, a környéken termô 100-120 
féle gyógynövény puszta felismerése 
ehhez még kevés.

Mint magyarázta, a növényekben rej-
lô hatóanyagok dinamikája napszakon-
ként és évszakonként is eltérô. Az 
évelôk gyökere tavasszal, ôsszel rak-
tározza el a legtöbb értéket, ilyen pél-
dául a májvédô hatású gyermekláncfû-
gyökér vagy a láz csillapítására 
javallott lehántott fûzfakéreg. A men-
tát és csalánt viszont nyáron, a virág-
zás elôtt érdemes begyûjteni, mert a 
leghasznosabb hatóanyagai ekkor a le-
velekben lakoznak. A csipkebogyó be-
gyûjtése pedig ôsszel esedékes. Ma-
calik Ernô szerint fontos tudnivaló, 
hogy a magas vérnyomás ellen hasz-
nált fagyöngy csak gyümölcsfáról, 
fôként vackorról gyûjtendô, az akácfa 
mint gazdanövény ugyanis káros. Azt 
sem árt tudni, hogy a gyûjtésnél a kora 
reggeli órák kerülendôk, mert a har-
matos növény a zsákban hamar bepál-
lik és így könnyen tönkremegy.

A teakészítés külön tudomány, alap-
jait annak idején a kolozsvári Bolyai 
Egyetemen tanulta meg Macalik Er-
nô. Portája kertjében üvegházat épí-
tett, ahol fiókszerû keretekben szét-
terítve szárítja a begyûjtött vagy 
maga termesztette nyolcvan féle alap-
anyagot.

Macalik Ernô tudására Magyaror-
szágon is számítanak; szakmai irányí-
tásával rendezik be a Széchenyi Tu-
dományos Társaság kezdeményezé 
sére Balatonôszödön megvalósuló, a 
Kárpát-medence gyógynövénykincseit 
bemutató leendô mintakertet. A jövô 
évre tervezett nyitást követôen itt kap-
hatnak majd szakmai eligazítást azok, 
akik házuk körül vagy erkélyükön sze-
retnének gyógynövényeket termesz-
teni „azért, hogy a természet patikája 
ismét az otthonunk részévé váljon” --- 
jegyezte meg a füvesember.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
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„Ronthatatlan Szegletköre 
Építetted e hazát.”
(Részlet a Szent István Himnuszból)

EsŒs téli napon gyülekezett Sydney 
magyarsága a Strathfield-i reformá-
tus templomban, hogy egy ökumeni-
kus istentisztelettel kezdjék meg az 
ez évi Szent István-napi ünnepséget. 
Lédeczi Dénes atya és Nt Péterffy 
Kund is megemlékezett országala-
pitó és a kereszténységet terjesztŒ 
elsŒ királyunkról. 

A Punchbowl-i Magyar Házban du 2 
órakor kezdŒdött az ünnepség, me-
lyen megjelent Dr Pákozdi Csaba 
és felesége Borbély Beáta, Magyar-
ország Canberrai Nagykövetségének 
képviselŒiként, Róza Sage MP és 
Gönye Judith, a Szent Erzsébet Ott-
hon nemrég kinevezett igazgatója is. 
ElŒtte ízletes ebéddel szolgált Kovács 
Gábor, a Magyar Ház szakácsa. 

A mûsort Rozgonyi Magdi, a NSW-i 
Magyar Szövetség titkára vezette. 
Ilosvay-Egyed Katalin, a Szövetség 
elnöke megnyitójában Magyarország 
megszületésérŒl beszélt, amely szen-
vedésekkel, megpróbáltatásokkal volt 
tele, de mint minden születés egy 
örömteli esemény volt és ennek fé-
nyében kell megemlékeznünk róla.

Ez az utolsó megnevezés a legérde-
kesebb, számomra elsŒre érthetetlen-
nek tûnik, hogy a közbeszédben azt a 
nemzeti ünnepünket, ami az egyetlen 
állami ünnepünk, tehát a legrango-
sabb, miért augusztus 20-ként emle-
getik. Hiszen mi történt augusztus 20-
án? Semmi, legalábbis semmi, ami 
konkrétan a magyar állam megalapí-
tásához kötŒdne. I. István királyunkat 
1083. augusztus 20-án avatták szentté. 
Ez a dátum nem kötŒdik közvetlenül 
az államalapítás aktusához, csak Ist-
ván jelentŒségének az elismeréséhez.

Nem könnyû az ünneppel való érzel-
mi azonosulás sem. Nem úgy, mint a 
márciusi ünnepen, és az 56-ról való 
megemlékezés, vagy a trianoni évfor-
duló esetében. A magyar társadalom 
önmeghatározásához ugyanis köze-
lebb áll a vesztes szerepével való 
azonosulás. A tárgyalt ünnep azonban, 
mint az egyetlen pozitív konnotációjú 
ünnepünk, nem felel meg ennek a 
nemzetképnek.

Ezt a saját bŒrömön is megtapasztal-
tam, az iskolai ünnepségeken át 
tudtam érezni a megemlékezések 
jelentŒségét, míg augusztus 20-át 
nem ismertem és nem is értettem. 

A jelenség a szüleim generációja 
esetében még érthetŒ is lenne, mivel 
a szocializmus alatt az ünnep negli-
gálására törekedtek, és bár elnevez-
ték alkotmány ünnepének, igazi értel-
me elsikkadt. Az én generációm ese-
tében kevésbé egyértelmû a magya-
rázat, hiszen a rendszerváltás újra 
megpróbálta visszaadni augusztus 20-
a jelentését.

Az okot abban látom, hogy az isko-
lában errŒl nem emlékeztünk meg, 
hiszen az adott hónapban nyári szünet 
van. Én csak akkor szembesültem 
igazán ezzel a nappal, amikor szüleim 
elŒször kivittek a Duna-partra, az 
állami ünnepségre. Bár akkor is in-
kább csak a tûzijáték emléke maradt 
meg. Így érthetŒ, hogy az én gene-
rációm is bajban van az ünnepség 
megélésével.

Persze itt, az országtól távol élŒ 
magyarokat a szocializmus-sulykolta 
félreértetések elkerülték. Így lega-
lább ez a Ti ünnepeteket nem terhel-
te. Viszont az ünnep kettŒssége itt is 
jelen van. 20-án ünnepeljük Istvánt és 
20-án ünnepeljük az államalapítást. 
Magyarország alaptörvénye is azt 
mondja, hogy augusztus 20. napja, az 
államalapítás és az államalapító Szent 
István ünnepe.

Az államalapítás pedig nem egy 
konkrét naphoz köthetŒ esemény. 
Nem állt meg Szent István királyunk 
megkoronázásával, sem pedig a ke-
reszténység felvételével, de még a 
püspökségek létrehozásával sem. SŒt 
még István halálával sem. Felfoghat-
juk úgy, mint egy, akár évszázadokon 
is átívelŒ, folyamatos teremtŒ aktust, 
egy 36 generáció óta zajló folyamatot. 

Tehát augusztus 20. az 1000 éve 
tartó államalapítás ünnepe, az állan-
dóság ünnepe. Ha a többi ünnep min-
tájára ezt is meg akarnám feleltetni 
egy emberi tulajdonságnak, akkor azt 
mondanám, hogy ez az állhatatosság 
ünnepe. És ezért kell, hogy rangban 
az elsŒ legyen. Hiszen bármilyen 
emberi cselekvés csak az állhatatos 
kitartás eredménye révén nyer léte-
zést. Elméletben lehet az ember jó 
vagy rossz, ha nincs mögötte az állha-
tatos munka, akkor se igazán jót, se 
igazán rosszat nem tud tenni. Ebben 
mutat nekünk példát István. Állhata-
tos természete volt, ami életre hívta 
az ország létezését, és azt a mai napig 
is mozgásban tartja.

Rényi Mátyás 
ünnepi beszéde 

Mit ünnepelünk ma?
Az ünnepi beszédek elején általában 

felteszik a kérdést, hogy mit jelent az 
résztvevŒk számára az adott nap, és 
mi az üzenet a jelenben? Majd ezt a 
szónok rögtön és egyértelmûen meg 
is tudja válaszolni. EttŒl én most 
eltérek. Bennem is megfogalmazódott 
ugyan, ez a kérdés, és én is erre 
keresem a feleletet, de társadalmi 
konszenzuson alapuló zsigerbŒl érke-
zŒ választ nem találtam. Így én most 
azt a kérdést teszem föl, hogy mi 
ennek az ünnepnek a mai üzenete? 

Ahhoz, hogy erre választ adjak, elŒ-
ször ki kell térnem azokra a kérdé-
sekre, hogy miben és miért más ez az 
ünnep, mint a többi? Más megemléke-
zésinket sokkal könnyebb felcímkéz-
ni – március 15-e és október 23-a a 
mindent elsöprŒ szabadságvágy és a 
bátorság megtestesülése. Október 6-a 
a mártíromság példája, június 4-e a 
veszteség és a gyász napja. 

Azt mondják augusztus 20-a az 
államalapítás ünnepe, de míg a sza-
badság szeretete, a bátorság, a már-
tíromság mind kiváló emberi tulaj-
donságok, addig az államalapítás egy 
cselekvést fejez ki. Keressünk erre is 
egy idekapcsolható emberi erényt. 
Segít ebben, ha áttekintjük az ünnep 
elnevezéseit: nevezik ezt az ünnepet 
Szent István napjának, vagy az Állam 
alapítás ünnepének, de odahaza leg-
többször csak egyszerûen Augusztus 
huszadika néven emlegetik.

MAGYAR ÉLET8. oldal 2014. augusztus 28.

Szent István ünnepe Sydneyben

Sándor István, Tóth Luca Réka és Baranyai Barbara

Dr Pákordi Csaba

Gáspár András

Stopic Hannelore

Ezután Dr Pákozdi Csaba köszön-
tötte a vendégeket, bemutatkozott és 
beszédében biztosított bennünket, 
hogy gyakran ellátogat hozzánk, és 
amiben tudja támogatja és segíti 

NSW magyarsága nemzetben meg-
tartását. 

Az emberi hangnál nincs csodálato-
sabb hangszer. Ez bizonyosodott be, 
amikor felhangzottak a Szent István 
Himnusz gregorián dallamai a KŒrösi 
Csoma Sándor program ösztöndíjasai  
Baranyai Barbara, Sándor István 
és Tóth Luca Réka ajkairól.  

Ez évben Rényi Mátyást, a KŒrösi 
Csoma Sándor program egyik ösztön-
díjasát kértük fel, hogy méltassa a 
nap jelentŒségét és fontosságát ünne-
pi beszédében.

Gáspár András egy megható tör-
ténettel, Mécs János saját versével, 
Stopic Hannelore pedig csodálatos 
zongorajátékával kötötte le a nézŒk 
figyelmét.

Fazekas Jóska Kanadából érkezett 
és Gellért Miklós kíséretével nem-
zeti érzésû dalokat adott elŒ. 

Baranyai Barbara értékes és érde-
kes összeállítást olvasott fel 
„mindennapi kenyerünk’’-rŒl. Tóth 
Luca és Sándor István népzenével 
járult hozzá a jó hangulatothoz. 

Ilosvay-Egyed Katalin



Mivel minden napra jut néhány föld-

rengés, földcsuszamlás, kompbaleset, 

fegyveres összecsapás és lehallgatási 

botrány, és még a hazai idôjárás is 

megbolondult

Próbálok nyugalmasabb témát talál-

ni, bár nehezen megy. Nem szeretném 

bolygatni a ma is érzékeny és vitatott 

ügyet, eljutott-e Petôfi Szibériába, de 

tegnap írtam Hermann Ernô I. világ-

háborús Hadifogolynaplójáról, s ab-

ban akadt egy passzus, amelyet meg 

kell osztanom az olvasókkal. Elôrebo-

csátom, a mi nagy költônk vézna test-

alkatát és valószínû sebesülését figye-

lembe véve aligha képzelhetô el, hogy 

az oroszok ötezer kilométeren át hur-

colták volna gyalog vagy szekéren 

magyar foglyaikat, de egy-kettô talán 

valóban eljutott Irkutszk környékére. 

A történet szerint a fogolytáborban 

megjelent egy öregember, aki gazda-

ságába magyar munkásokat keresett, 

mivelhogy ô is magyar. El is mondta 

élete történetét, idézem: „1849-ben 

kerültem fogságba. Szabolcs megyei 

vagyok, a nevem Pintér János. Huszár 

voltam, és egy nagyobb patrullal ke-

rültem muszka kézre. Két álló esz-

tendeig gyalogoltunk, míg idáig elju-

tottunk. A rettentô utat persze sokan 

nem bírták ki, útközben elpusztultak. 

Az orosz innen kb. 90 versztnyire 

telepített le bennünket, földet kaptunk, 

házat építettünk, orosz lányokat vet-

tünk feleségül és beletörôdtünk a sor-

sunkba. A hazatérésrôl régen lemond-

tunk, mert úgy hírlett, hogy 

Magyarország már nem is létezik, a 

muszka elpusztította és a magyarokat 

kiirtotta. De meg az utat sem találtuk 

volna meg visszafelé. Jól gazdálkod-

tunk, gyarapodtunk, szaporodtunk, a 

gyerekeinket megtanítottuk magyar 

szóra, de az unokák bizony már nem 

beszélnek, csak oroszul” --– hangzik a 

beszámoló. Az akkor kilencvenhárom 

éves ember még elmondta, az egykori 

foglyok közül már csak ô van életben, 

és arra még emlékszik, hogy 1849-ben 

„Kossuth volt a király”. Nehéz meg-

rendülés nélkül végiggondolni mind-

ezt, akár legenda, akár valóság. Az 

öreg huszár többé nem jelent meg a 

táborban, de hosszú ideig beszélgettek 

róla, és persze Petôfirôl is, vajon mi 

lett vele, ha tényleg megmenekült, írt-

e még gyönyörû verseket, vajon med-

dig élt, s hol nyugszanak földi marad-

ványai. A hazaszeretet, a nyelv 

hatalmas megtartó erô, az összekeve-

redett és egymás ellen forduló embe-

riség száz éve vágja maga alatt a fát, 

mindig valami új „világrend” hazugsá-

gának bedôlve. A haza is erôsen meg-

fogyott, a népe is, de még egy darabja 

megvan, akár a ’48-as és ’56-os zászló-

nak. Bízzunk a magyarok Istenében! -

– de errôl majd legközelebb.

* * *
Vannak olyan rágalmak és aljas ha-

zugságok, melyek ellen nem érdemes 

védekezni

Amióta néhány hétre én is célsze-

méllyé váltam hazai és nemzetközi 

szinten, csak csodálni tudom mindazo-

kat, akik nálam sokkal fontosabb sze-

mélyként évek óta, a nap minden órá-

jában kapnak valamilyen iszonyatos, 

nemtelen támadást. Vannak olyan rá-

galmak és aljas hazugságok, melyek 

ellen nem érdemes védekezni, mert 

annál erôsebb a vérszagot érzô falka 

öröme, hiszen a kiszemelt áldozat már 

menekül. El kell szakítani a nyájtól, és 

kezdôdhet a vadászat. A technika azo-

nos, csak az ürügy változik a „korszel-

lemnek” megfelelô módon. A magya-

rokról szóló gúnyiratokat, megvetô és 

sajnálkozó ítéleteket már szinte meg-

szoktuk, fejünkbe verték, hogy nem 

vagyunk fejlôdôképesek, modernek, 

görcsösen ragaszkodunk romantikus 

hagyományainkhoz, így leszünk min-

dig „éllovasokból sereghajtók”, hogy 

egy untig ismételt kifejezést idézzek, 

mely mindig akkor érvényes, ha nem 

balliberális kormány zárkóztatja fel a 

népet a Nyugathoz. Olvasgatom Gár-
donyi Géza száz évvel ezelôtti írását 

Tolsztojról, aki a hazát üres frázisnak 

nevezte, „hiszen országok nincsenek 
többé, csak világ van. Hagyja el a 
keveredés kedvéért a magyar ezt a 
földet, mert a Föld közös, az ember 
egyforma, a harang nem egyéb, mint 
vasfityegôvel rezgetett bronzöntvény, 
és a világteremtô minden nemzetnek 
egy istene”. Tovább idézem Gárdonyit: 

„És mégis mi magyarok, mikor a mi 

földünkrôl van szó, a mi falvainkról, 

városainkról, házainkról, vidékeinkrôl, 

mikor azt mondja valaki, hogy a Rá-

kóczi, Kossuth hadai voltaképpen csak 

piros vizet eresztettek erre a földre, és 

hogy a zászlóink rongyok, a múltunk 

dicsôsége lidércfény, a jövônk remé-

nye képzelôdés: hogy ez a föld nem 

haza, csak föld, és hogy mondjunk le 

hasznos cserébe a világegység eszmé-

jéért a hozzá való tömeges ragaszko-

dásról, mondjunk le a fényeirôl és az 

álmairól és vegyünk részt a nagy nem-

zetkeveredésben --– akkor minden 

más ital elpárolog a fejünkbôl, csak az 

édes Tisza vizének ereje marad benne. 

A szívünk fölmelegszik egy másik, 

láthatatlan kéz melegétôl, a vasfityegô 

által rezgôvé tett érc ismerôs, hozzánk 

érthetô szóval beszélô szent harang 

nekünk. A zászlórongyokat pedig 

megcsókoljuk, mert apáink vére nem 

piros víz, hanem égô fájdalom, és az 

országunk nem agyagtömegek terüle-

te, hanem Szentföldünk nekünk. Van 

hibánk, van szerencsétlenségünk és 

van bánatunk. De a puszták magá-
nyán élô, betû-tudatlan parasztunk 
is mindig tudta és mondotta: Él 
még a magyarok Istene!” Volna to-

vább is, de majd máskor idézem. Tu-

dom, hogy „modern” szemmel nézve 

Gárdonyi nacionalista, népnemzeti 

romantikus volt, sôt középszerû író, 

sôt az Egri csillagok is gyönge ifjúsági 

mû, mert a töröknek volt igaza, ezt 

kellene vallanom, és rögtön megbo-

csátana nekem (talán) a felvilágosult 

közvélemény, amelynek élharcosai 

már Wass Alberttel és Nyirô József-
fel együtt emlegetnek. De már nem 

tehetem, csupa kisbetûvel írták be a 

nevem a krónikába, mint Nemecsekét. 

De a harang szól, a magyar zászló lo-

bog, él még a magyarok Istene!

* * *
Az erôszak különbözô formái mindig 

jelen voltak az emberiség általunk 

ismert történetében.

A nagy birodalmak brutális, leplezet-

len hódításait indokolni sem kellett, 

minél több embert öltek meg a hadve-

zérek, és minél nagyobb zsákmányra 

tettek szert, annál nagyobb félelem és 

tisztelet övezte ôket. Az „idegen” né-

pek lemészárlása, kifosztása, rabszol-

gává tétele semmiféle erkölcsi aka-

dályba nem ütközött, még ideo-lógia 

sem volt szükséges hozzá. A gyôztese-

ket átjárta a felsôbbrendûség tudata, a 

vesztesek pedig vagy meghaltak vagy 

behódoltak. A Nagy Hazugság, amely 

szerint az erôszakot jótéteményként, 

sôt „felszabadításként” kell magyaráz-

ni és tálalni, viszonylag új keletû ötlet. 

A tatárok egy pillanatig sem akarták 

önmagukat békefenntartóként vagy 

civilizátorként feltüntetni, nagyot néz-

tek volna, ha egy idôutazó azt taná-

csolta volna nekik, hogy tegyék, amit 

tesznek, a demokrácia nevében. A 

mongol törzsek a maguk módján de-

mokratikusan választottak új kánt, 

akitôl azt várták, hogy növelje a biro-

dalom területét, a hadsereg létszámát, 

és minél több zsákmányra és adóra 

tegyen szert a leigázott népektôl. A 

„felszabadítás” trükkjét talán Napó-

leon alkalmazta elôször, a Brit Biroda-

lom pedig egészen komolyan elhitte 

maga is, hogy rendszere áldás a népek 

számára, civilizációja és kultúrája az 

egész világot a boldog béke és fejlôdés 

brit példájának követésére sarkallja. 

A felszabadítási elméletet használta a 

német, a szovjet és az amerikai biro-

dalmi törekvés. A vallásháborúk per-

sze igen sajátos módon „színezték” az 

erôszak megítélését, az istenek vagy 

az egy igaz Isten nevében örök túlvi-

lági boldogságot ígérve. A tömegkom-

munikáció jelenlegi állapotában azon-

ban elég nehéz a birodalmi elveket 

szép szavakkal leplezni, az emberirtás 

és a romok képei még a hiszékeny 

emberekben is kétségeket támasz-

tanak. Egy hazai felmérés szerint a 

magyar pártok szavazói közül a Fidesz 

hívei ítélik el leginkább az erôszak 

minden formáját, ez nem meglepô, 

legfeljebb a baloldaliakat és liberá-

lisokat lepheti meg, akik a béke és 

párbeszéd nevében próbálják leplezni 

frusztrációjukat és agressziójukat. A 

múlttal való szembenézés dühödt pró-

fétái képtelenek szembenézni önma-

gukkal, és az általuk hirdetett eszmék 

globális pusztításával, civilizátori buz-

galmuk azonban nem fedi el a „jó ügy” 

érdekében alkalmazható totális erô-

szak vágyát. Erôszakkal és fenyegetô-

zéssel nem lehet sem tiszteletet, sem 

szeretetet kivívni.

* * *
Kétszer is meg kell gondolnom, mirôl 

írjak, mert valahol mindent feljegyez-

nek, megôriznek, húsz év múlva el-

lenem fordíthatják.

Ezért mellôztem az apróbb szenzációt 

keltô hírt a volt munkásôr véletlenül 

megtalált fegyverarzenáljáról, van ab-

ból máshol még több is, nem kell boly-

gatni a kedves relikviákat. Nem fog-

laltam állást a kerékpárosok 

alkoholfogyasztásával kapcsolatban 

sem, mert utoljára negyven éve bicik-

liztem, és nem szeretném kirekeszteni 

sem a gyalogosokat, sem az autósokat, 

sem a kerékpárosokat. Némi vívódás 

után arra vetemedem, hogy az ugyan-

csak kényes, nagy horderejû problé-

mával foglalkozzam, kellenek-e arc-

felismerô kamerák a Józsefvárosban 

(vagy másutt), hiszen ez merénylet az 

emberi jogok ellen, miként a Népsza-

badság cikkének címe is mutatja: Or-

well-land Józsefvárosban, mert „bár-

kit nyomon követhetnek, hogy mikor, 

hol, kivel találkozik és beszél”. Úgy 

általában a mindenütt szaporodó térfi-

gyelô kamerák bizonyára elborzasztot-

ták volna a régi embereket, akiknek 

meg kellett elégedniük a sarki rendôr-

rel, de tény, hogy éppen az úgynevezett 

liberális demokráciában a korlátlan 

szabadság kiteljesedése folytán jóval 

több a bûnözô, mint a rendôr, sôt 

sajnálatos módon még a rendôrök egy 

részérôl is kiderül, hogy bûnözô, per-

sze fôleg Amerikában, ahol a terror-

izmus elleni küzdelem jegyében már 

régen olyan eszközöket és módsze-

reket alkalmaznak, amelyek ellen a 

magyar jogvédôk akár (ki tudja, hol?) 

feljelentést is tehetnének. A nálunk 

már kissé régi amerikai krimikben 

ezerszer láttuk a derék nyomozók 

munkáját, akik arcfelismerô kamera-

rendszerrel és adatbázissal követik a 

bûn útját, nem is szólva a cellainfor-

mációkról és a mûholdas megfigye-

lésrôl. Némi óvatossággal (feltéve, de 

nem megengedve) azt sem tartom 

kizártnak, hogy a nagyobb, teljesen 

demokratikus Központok adatbázisá-

ban már mi is ott vagyunk, felismernek 

minket az utcán, nem csak a Józsefvá-

rosban, és elégedetten nyugtázzák, 

hogy csak kenyérért és tejért merész-

kedtünk ki az utcára, zsebünkbôl nem 

dudorodik ki fegyvernek látszó tárgy. 

Jó, tudom, adatvédelem, nemzetbiz-

tonság, a személyi szabadság megsér-

tése, csupa fontos kérdés, mert vissza-

jutunk ahhoz, vajon ki ôrzi az ôrzôket. 

A helyzet mégis az, hogy ebben a 

nagy, sôt egyre nagyobb világszabad-

ságban elôbb-utóbb minden házfalon 

lesz egy térfigyelô kamera, és lehetô-

leg arcfelismerô, méghozzá „a lakók 

kérésére”, és nem csak a Józsefváros-

ban. A következô, logikus lépés is 

megjósolható: a gazdagabbak az ottho-

nukba is szereltetnek kamerákat, s ha 

nem ismerôs arc jelenik meg, meg-

szólal a riasztó. Csak legyen rendôr, 

aki gyôzi az ellenôrzést. Mely esetben 

visszatérünk a sarki rendôrhöz, akinek 

egykor, a liberális demokrácia kifejlô-

dése elôtt a két szeme kitûnôen felis-

merte az arcokat.

* * *
A hazug hírek gyártási technikájának 

állandó fejlôdése vitathatatlan.

Ha egy internetes portál azt közölné, 

hogy Nagy-Britanniában már nyolc-

millió magyar állampolgár dolgozik, 

itthon pedig csak nyugdíjasok, kisko-

rúak és segélybôl élôk maradtak, a 

többi portál boldogan átvenné a meg-

rázó, döbbenetes hírt, hozzátéve, hogy 

ez az Orbán-kormány kritikája, min-

denki mondjon le, a demokratikus vi-
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
lág pedig közösítse ki Magyarországot. 

A rémhírek terjesztése a sajtósza-

badság elidegeníthetetlen része, egyes 

kereskedelmi tévék és rádiók önszor-

galomból és bosszúvágyból elônyben 

részesítik a rágalmakat a tényfeltárás 

és a sokoldalú tájékoztatás jegyében. 

A különbözô érdekcsoportok azonban 

inkább üzleti, semmint politikai meg-

fontolásból adnak helyet a támadások-

nak, a tulajdonosi kör elvárásai sze-

rint. Ez sok évtizede így van az 

agyondicsért nyugati médiában is, a 

teljes függetlenség illúzió, a zenekar 

annak húzza, aki fizet. A „nemzeti” mé-

dia a hatalmas balliberális túlsúly 

ellenében megvívta a maga küzdelme-

it, de korántsem olyan egységesen és 

szolidárisan, ahogyan azt utólag balol-

dalról láttatják. Voltak szomszédvárak 

és várurak, várkapitányok és hadna-

gyok, de a háttér szerkezete és ambí-

ciói sosem voltak egészen világosak, 

mert az üzleti vetélkedés könyörtelen 

logikája erôsebb, mint az ideológiai 

vagy politikai következetesség. 1990 

óta magam is sajnálattal tapasztaltam 

„nemzeti” oldalon az egységes állás-

pont és fellépés hiányát, jobb sorsra 

érdemes médiakísérletek szûntek és 

buktak meg, általános közönytôl kísér-

ve. Persze mindebben szerepet ját-

szott az olvasói érdektelenség, amely-

re most a balliberális médiumok is 

sûrûn panaszkodnak. A bulvár egyik 

oldalon, a „radikális” gyûlölet a másik-

on, ez az a kínálat, amely a félig-med-

dig már funkcionális analfabéta nagy-

közönséget még valamelyest vonzza 

és szórakoztatja, és az egykor színvo-

nalasabb világlapok is kénytelenek 

voltak e réteg felé nyitni abban a hiú 

reményben, hogy egy kis kulturális 

szenny beengedése színesíti a kínála-

tot. Ez a kapitalizmus, vonhatunk vál-

lat, és nyilván nem sokan kívánják 

vissza az 1989 elôtti idôket, amikor a 

hír egyáltalán nem volt szent, a véle-

mény pedig nem volt szabad. Erkölcsi 

megközelítés ugyan lehetséges, de 

amíg a hazugságra ilyen bôven van 

kereslet, olyan reménytelen a helyzet, 

mint amikor a fegyvergyárosokat ar-

ra buzdítják, fegyverek helyett gyárt-

sanak inkább hasznos és békés célú 

gépeket. Persze a piac „szabályozza 

magát”, a média kül- és belháborúja 

üzleti alapokon folytatódik. Mindenki 

sejti, rossz vége lesz, de abban bízik, a 

többi szereplô jár pórul. Nézettség, ol-

vasottság, kattintások száma. No meg 

a verseny a hirdetésekért. Ami és aki 

ezen kívül esik, nem számít. Nagy kár.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. augusztus 31-én vasárnap de. 11 órától 

 ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 
(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
Istentisztelet után 12 órától ebéd, a Bocskai Nagyteremben

 (Watkins St. bejárat), 
elsô és harmadik vasárnap iskola és ovóda 9.30-tól --12.00 óráig 
Minden kedden 12 órától Bibliaóra, 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.hungarianreformedchurch.com
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 

N. S. W. SYDNEY 2014. augusztus 31-én 
vasárnap 11.30 órakor 

Újkenyér Ünnepi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség 
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt, gyermek Istentiszteletet is 
tartunk. Szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el 

kicsinyeiket
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 
2014. augusztus 31-én vasárnap de. 11 órakor 

   Újkenyér Ünnepi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, a Templom 

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2014.augusztus 31-én vasárnap de.11. órakor  
Újkenyér Ünnepi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség

 a Marsden-i Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

150 Fourth Avenue, Marsden, a marsdeni Magyar Házban,
Istentisztelet után minden vasárnap ebédelni lehet

GOLD COAST — ROBINA 2014.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

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

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

Nt. Dézsi Csaba az újonnan keresztelt, Zella Rose Fábián és a kerseztszülôk

Rendezze születésnapját, 
névnapját, családi 

összejöveteleit 
a vasárnapi ebédek keretében 

a Bocskai Nagyteremben.

Az Újkenyér Ünnepe Istentisztelet keretében
keresztelô a North Fitzroy-i 

Magyar Református Templomban

A Keresztelô elôtt: balról — a keresztszülôk, John Sweeney és Chris Occhietti, 
a kisbaba Zella Rose Fábián, és a szülôk Péter és Chantal Fábián
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Rácok, oláhok, muszkák, burkusok Köztudomású, hogy a világ minket, 
magyarokat –– önelnevezésünkkel el-
lentétben –– ungárnak, hungariannak, 
vengernek emleget. Idônként mi is 
más néven tartjuk számon az évszá-
zadokon át velünk és szomszédságunk-
ban élô népcsoportokat, nemzeteket. 
Most sorra vesszük ôket. 

„Vadrác”, Rózsa Sándor, a „rácok 
ostora” –– ilyesfajta módon bukkan fel 
a szerbek régies elnevezése, ha példá-
ul 1848-49 magyarországi sajtóját ta-
nulmányozzuk. Településneveink ôr-
zik az egykori szóhasználatot, elég 
csak Rácalmásra, Ráckeresztúrra, 
Ráckevére gondolnunk. Maga a rác 
szó eredetileg a szerbiai Raka terü-
letre, pontosabban a Ras városából 
származó emberre utal. Létezik egy 
olyan magyarázat is, amely szerint a 
ras a meghódított területek törzsi ve-
zetôjét jelölte volna (és ebbôl eredne a 
különbözô szláv nyelvekben gyakori 
Radoslav, Raslav, Rastislav személy-
név). A hazánkba több hullámban be-
települô szerbeket egészen a 19. száza-
dig rácnak nevezték, de az elnevezésen 
olykor egyszerûen ortodox hitû, délrôl 
érkezett telepeseket, például görögö-
ket is értettek. A dualizmus korában 
már kissé pejoratív a rác elnevezés, a 
török alól felszabaduló Szerbia nevé-
nek elterjedésével pedig a szóhaszná-
lat gyakorlatilag kiszorult a magyar 
nyelvbôl. Megjegyzendô, hogy a ma-
gyarság a hazánk területén élô dél-
szlávok között finom különbséget tett, 
hiszen egyes horvát csoportokat kato-

likus rác néven is emlegetett. 
Hasonlóan kalandos a tót kifejezés 

története. A magyar középkorban nem 
a szlovákokat, hanem a latin sclavonius 
honosított formájaként a szlávokat 
nevezték így. Eredetileg a germánok 
„thuat” elnevezésébôl származik: a 4-5. 
századi Kárpát-medencei gepidák is 
használták a tótot, de mindmáig 
fennmaradt –– általában a germánokra 
értve ––, például a teuton szóban. A 
középkori Magyarországon Tótország-
nak nem a Felvidéket, hanem a déli, 
szlavóniai területet nevezték, és hosz-
szú idônek kellett eltelnie, mire a dél-
szlávokról lekopott, és a szlovákokra 
„ráragadt” a tót jelzô. Az elnevezést a 
mai Szlovákia magyarul tudó polgára-
inak egy része sérelmesnek érzi, míg a 
magyarországi szlovákság, például a 
Békés megyeiek büszkén vállalják a 
tót elnevezést, nem érzik megbélyeg-
zônek. (A politikai korrektség jegyé-
ben mindenesetre Tótkomlós hivatalos 
szlovák elnevezése, amelyet a telepü-
lés határában kétnyelvû táblán is ol-
vashatunk: Slovensk Komló). 

Minden bizonnyal a néma szóból 
származik a magyar nyelv német elne-
vezése, pontos kölcsönhatásban a kör-
nyezô szláv népekével (nemec), nyil-
vánvalóan olyan emberre értve, aki a 
„mi” nyelvünket nem beszéli. Hasonló-
an a hazai szlovákság tót elnevezésé-
hez, a magyarországi németség sem 
tartja sérelmesnek a sváb kifejezést, 
amelyet egyébként pontatlanul alkal-
mazunk a dunai németekre, tekintve, 
hogy ôseik Ausztriából és Németor-
szágból, különbözô tartományokból 
érkeztek hozzánk, nem csak a svábok 
földjérôl. A szintén magyar népnyelvi 
burkus poroszt jelent, és a nyelvészek 
gyanúja szerint a brandenburgi mel-
léknév latinos alakjának, a branden-
burgus-nak a rövidülésébôl keletke-
zett. A burkus király népmeséink 
gyakori alakja, burkus gyereknek pe-
dig a csintalan, rossz magaviseletû 
nebulót hívták még száz évvel ezelôtt 
is. 

Az oláhról a Pallas Nagylexikonban 
ezt olvashatjuk: „Magyarország erdé-
lyi, továbbá Máramaros, Szatmár, Bi-
har, Arad, Békés, Torontál, Temes és 
Krassó-Szörény vármegyéiben elter-

jedt népfaj neve.” Sokáig nem pejora-
tív kifejezés, és egészen a legutóbbi 
idôkig szívósan tartotta magát a ma-
gyar köznyelvben, különösen Erdély-
ben. Az oláh szó kétségkívül a blak 
(vlach) néphez kapcsolódik, és történe-
tileg pontosabb is, mint a román önel-
nevezés, amely a mindmáig be nem 
bizonyított, így felettébb kétséges ró-
mai eredetre utal. Az oláh nyilvánva-
lóan a vlach szó mássalhangzó-torló-
dását feloldó magyaros változata. 
Érdekesség, hogy a kora középkorban 
hazánkba betelepülô vallon eredetû 
„olaszokat” is vlachnak nevezik az 
írott források, akárcsak a románokat, 
tehát az olasz és az oláh szó közös tôrôl, 
a vlachból fakad. Az olaszok magyar 
népi elnevezése, a talján, pedig kétség-
kívül a német Italien-italienisch-re ve-
zethetô vissza. Évtizedek óta óta hasz-
náljuk a határozottan megbélyegzô, 
gúnyos digót, ennek eredete az észak-
olasz digo (irodalmi dico), vagyis mon-
dok, mondom jelentésû szóra vezethe-
tô vissza. Szinte egyedülálló a magyar 
ság lengyel elnevezése, tekintve, hogy 
országukat maguk az érintettek is 
Polskának hívják, és a világban a Po-
land, Polen féle alakok terjedtek el. A 
magyar nyelv is ismeri a polyákot, 
mégis a lengyel szót használjuk, az 
egykori Ldzian törzsre utalva. Hogy 
mi lengyelnek hívjuk a baráti szláv 
nemzetet, pontosan megfelel annak, 
mintha honfoglalás kori „kétoldalú 
kapcsolataink” miatt a lengyelek 
mondjuk Nyéknek vagy Jenônek hív-
nák a magyarságot, ha történetesen a 
szóban forgó magyar törzzsel érintkez-
tek volna. Moszkva város nevét ôrzi a 
magyarok muszka megjelölése. Az el-
sô világháború fronttudósításaiban 
még bôszen használták, de 1945 után –
–könnyen megfejthetô okból –– telje-
sen visszaszorult a népnyelvbe. Jassz-
nyelvinek és pejoratívnak érezhetjük 
a zsidók biboldó elnevezését, pedig 
eredetileg ennek sincsen gúnyos fel-
hangja. Cigány szó, és egyszerûen 
meg nem keresztelt embert jelent. Az 
pedig, hogy a magyarságnak vannak-e 
a bevezetôben felsoroltak mellett más 
elnevezései a szomszédos népek nyel-

vén, szintén megérne egy részletesebb 
vizsgálódást.

Népnevek a nép nyelvében
Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz 

Végül egy erôs akarat?Hiszen magyar, 
oláh, szláv bánatMindigre egy bánat 
marad.Ady Endre: Magyar jakobinus 
dala (részlet)Ez a beteg, boros, bús, 
lomha Bácska.Itt félve jár az úri kis-
gyerek.Mérges virágok, nyiszlett em-
berek. Egy távol torony ferde lángo-
lásba.Méreggel mart, fehér, virágos 
orcák.Lánggal rikító selymek, rác 
mennyország.Kosztolányi Dezsô: A 
szegény kisgyermek panaszai (rész-
let)„Curiosum!” ezen kitétellel jött ki f. 
é. nov. 24-én Bécsben a „Slowenské 
nowiny” (Tót ujság) 140-ik számában 
Kis-Hontból közlött egy félszeg tudó-
sitás, mellyben nékem, mint kraszkó-
lukovistyei evang. papnak gunyosan 
szememre vettetik, hogy magamat a 
Rima-Brezón nov. 2-án tartott espe-
rességi gyülés alkalmával honi, s be-
vett szokás szerint magyar nyelven 
iktattam be. Én ugyan születésemre 
nézve tót vagyok s nem restelem nyel-
vemet s nemzetségemet, de mint gö-
möri fi s magyarhon polgára, a haza-
fiui érzelmek iránt sem vagyok 
idegen. Azt azonban elfeledé a tót uj-
ság tudósitója, hogy ugyanazon espe-
resség kebelében vannak tôsgyökeres 
tót papok, kik a Kriván alól, Zólyom, 
Liptó stb. megyékbôl hozzánk kerülve, 
magukat a mi esperességünkbe sept. 
10-én szintén magyar nyelven iktatták 
be. De ezuttal a „Curiosumot” szépen 
elhallgatták. Van szerencsém ez esetet 
a közönség józan biráló széke elé 
állítani. Kraszkó dec. 3. Genyethay 
Samu lelkész.

Vasárnapi Újság, 1857. december 27. 
–– Fodri! –– kiáltottam háromszor is. 
De biz az én hangomat a csata pokoli 
lármája elnyelte. Jól marokra fogtam 
hát a kardomat; –– és be a muszkák 
közé! Vágtam jobbra, balra, mint a 
tüzes istennyila. Húll a muszka, mint a 
tök. De mi történik? A lovam megvadul 
és kiront oldalra. Mingyárt láttam, 
hogy ebbôl baj lesz, de azért csak 
vágtam akkorákat, hogy a karom 
majdcsaknem kificamodott a helyébôl. 
–– Hazudik! –– hangzik akkor egy 
nyers férfihang a szomszédasztalnál. 
A hallgatók felpillantanak. Látják, 
hogy közös hadseregbeli tisztek ülnek 
ott: valami négy hadnagy, meg egy 
öreg kapitány. Mócs Zsiga meghök-
ken, el is sábad, de csakhamar úgy 
tesz, mintha nem hallotta volna a meg-
jegyzést. Egyet-kettôt szippant a ciga-
rettáján, aztán folytatja: –– Hát az 
ebadtát, úgy húll a muszka, mint a 
karalábé. Én se nem láttam, se nem 
hallottam, mint a fajdkakas, az alakok 
csak kékesszürke árnyakként tüntek 
föl mellettem. A lovam utcát rombolt a 
muszkák között, én meg dolgoztam 
veszettül, úgy, hogy tetôtôltalpig egy 
csurom vér voltam.

Gárdonyi Géza: Két menyasszony 
(részlet)

Az oláhok, az oláhok facipôben 
járnak.

Azok élik világukat, kik párosan 
hálnak.

Lám én szegény szolgalegény csak 
egyedül hálok,

Akármerre tapogatok, csak falat 
találok.

Magyar népdal

Szentesi Zöldi László
(Magyar Hírlap)

„Hunyad megyei oláhok a Zsil völgyébôl” egy régi ábrázoláson (Fotó: MH) 

Nt. Dézsi Csaba megáldja az újkenyeret hazai búzával együtt

Az Újkenyér Ünnepe Istentisztelet 
keretében keresztelô a North Fitzroy-i 

Magyar Református Templomban

Büszke nagymama, Veronika (Fábián) Graham és férje 
Michael Graham. Vera szeretett elhunyt presbiterünk Szücs 

Károlynak unokahúga volt, és egy rövid ideig vasárnapi 
iskola tanítója.
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A magyar nôtörténet hûen követte 
a nyugati történelmi változásokat, 
de bizonyos tekintetben meg is 
haladta azokat.

Lekéstük a nyugati buszt, és ezer éve 
futunk utána. A Méltányosság Politi-
kaelemzô Központ számos elemzésé-
ben írt arról, hogy Magyarország 
megkésett fejlôdése hogyan befolyá-
solja a mai napig a társadalom men-
talitását és a politikai kultúrát. Jelen 
írásunkban egy különleges témán ke-
resztül vizsgáljuk Magyarország 
„nyugatiasságának” a problematikáját. 
Milyen mértékben volt „nyugatias” az 
a nôkép, amelyik formálta a magyar 
közgondolkodást?

„Férfias” és „nôies” ciklusok a 
történelemben

A Nyugat története a nôk története 
is. A nôiség megítélése egy sajátos 
hullámmozgást mutat az európai tör-
ténelemben.

A mítoszok ötezer évre megalapozták 
azt a képet, ahogyan a férfiak elkép-
zelték a –– szerintük –– „rendes” nôt, 
akinek a fô jelzôi: erényes, hûséges, 
félénk, engedelmes, és minden percét 
a családjára áldozza. A negatív nôalak 
ennek az idealizált képnek az ellentéte. 
Az önálló döntést hozó nô (mint a 
Bibliában Éva, vagy a görög mitológia 
Szép Helenéje, aki férjét elhagyta 
Paris királyfiért) negatív karakter. Az 
ókorban és a középkorban a társada-
lom teljes megvetése sújtotta azokat a 
nôket, akik férfias viselkedésre vete-
medtek. Ennek is van lenyomata a 
mítoszokban: a görög mitológia ama-
zonjai a hímsoviniszta ókori hellén 
férfitársadalom legmélyebb félelmeit 
hívták elô.

Volt idô, amikor úgy tekintettek a nôi 
testre, mint a bibliai eredendô bûn 
forrására (ahogyan Tertullianus írta, 
nem túl hízelgô szavakkal: „A sátán 
kapuja vagy te, ó, asszonyi állat”). 
Máskor pedig a férfitársadalom, el-
lenkezô végletbe esve, Szûz Máriát 
trónra ültette, majdhogynem az Atyá-
val és Krisztussal egyenrangúként. A 
gótikus építészetben mûvészi megfo-
galmazást nyert az új katolikus dog-
ma: Krisztus anyja, Mária maga az 
Egyház. A középkori lovagvilág nôra-
jongása a túlfokozott Mária-kultuszban 
is kifejezést nyert.

A kora újkorban a reformáció hát-
térbe szorította az Istenanya szerepét. 
A reformáció és a katolikus reform 
küzdelmének vesztesei nagyrészt a 
nôk lettek. A 17. században a protes-
táns és katolikus felekezetek fanati-
kusai egymással versengve üldözték a 
népi vallásosság megnyilvánulásait 
„boszorkányság” címén. A boszorkány-
vadászat eredendôen nôellenességet 
takart, mivel a pogány mélyréteget is 
tartalmazó „fehér mágia” gyakorlója 
tipikusan nôi foglalkozást ûzött: a va-
jákos, a bába rejtett tudás birtokosa, a 
test, a betegségek, a születés és a halál 
titkainak tudója volt, és –– divatos 
szóval –– tudástôkéje a férfi fölé emel-
te. A férfitársadalom komor papjai 
két évszázadon át viseltek hadat a tu-
dás feletti hatalom kizárólagos bir-
toklásáért (a máglyák utoljára Svájc-
ban lobbantak fel, a 18. század végén).

A francia forradalom sok tekintetben 
a nôk forradalma, amelyben az eman-
cipáció és feminizmus elsô csírái is 
megjelentek, a forradalom és a köztár-
saság emblémája a vörössapkás Mari-
anne lett, de a „macsó” jakobinusok az 
erény nevében visszatuszkolták a pol-
gártársnôket a tûzhely mellé: számuk-
ra csupán mint anyák és honleányok 
jöhettek szóba, nem pedig mint egyé-
niségek. A nôk elnyomását betetôzte 
Napóleon törvénykönyve, amelyik a 
feleségeket férjük felügyelete alá ren-
delte, még szerzôdést sem köthettek a 

Kis magyar nôtörténet: 
Nôiség, nyugatosság 

és magyarság 
vényesülni a férfiak világában. A val-
lás volt az a terület, amelyik lehetô-
séget adott arra, hogy egyenrangúvá 
váljanak apjukkal és férjükkel. Mai 
napig Puskás Öcsi mellett Szent Er-
zsébet a legismertebb magyar a vilá-
gon.

A 16-17. században, a török és kuruc 
háborúk korában találkozunk a Sarolt-
hoz hasonlóan erélyes nagyasszonyok-
kal, akik távollevô férjük gazdaságát 
irányították, felügyelték a jobbágyo-
kat, esetenként még várat is védel-
meztek, mint Zrínyi Ilona, akinek 
híre bejárta Európát. A Nyugaton He-
lena Zerínyi néven ismertté vált ma-
gyar amazon iránti rajongás ––amely-
ben osztozott XIV. Lajos is –– a politi-
kai számításon (Habsburg-ellenesség) 
túl valószínûleg leginkább a „keleties”, 
egzotikus (tehát „elmaradottnak” vélt) 
magyarság iránti érdeklôdésrôl szólt.

Ahogyan a középkorban az Árpád-
ház nôi szentjei, a 16-17. században a 
bátor, önállóan cselekvô nagyasszo-
nyok lettek a magyar nôiség megtes-
tesítôi, mint a mohácsi csata után a 
halottak eltemetésérôl gondoskodó 
Kanizsai Dorottya, a fejedelmi férjét 
irányító Bornemissza Anna, és a 
Rákóczi-család beházasodott nô-
tagjai: Lorántffy Zsuzsanna, Bát-
hory Zsófia és Zrínyi Ilona.

A sors furcsa fintoraként a kor fôúri 
hölgyei és erdélyi fejedelemasszonyai 
is rákényszerültek arra, hogy a férfi-
világban érvényesüljenek, és a gazda-
ságban, a birtokszervezésben, de oly-
kor a politikában és a vallási ügyekben 
is éppolyan markáns szerepet játszot-
tak, mint férjeik. Ez a nagyúri nôtípus 
nem volt ismeretlen Nyugaton sem, 
ahol szintén akadtak olyan úrnôk, akik 
a politika fonalát sodorták az ujjuk 
körül. A magyar úrnôk azonban 1526 
óta állandó háborús viszonyok között 
éltek, ez a sajátos helyzet pedig sokkal 
nagyobb önállóságot követelt tôlük, 
mint nyugati társaiktól. Figyelemre-
méltó vonása a magyar nagyasszo-
nyoknak, hogy nem voltak köztük ke-
gyencnôk, akik ezidôtájt például a 
francia udvart híressé-hírhedtté tet-
ték. Ekkor kezdôdött el Nyugat-Eu-
rópában a magyar nôk szépségérôl 
szóló sztereotípia terjedése.

A 19. században a nôi nem újabb fel-
lángolása következett be. A reformkor 
és a 48-as forradalom megmozdulásai-
ban egyaránt szerepet játszottak a hon 
üdvét és a reformokat szívükön viselô 
úriasszonyok és a fiatal honleányok. A 
lapkiadók és szerkesztôk új olvasókö-
zönséget fedeztek fel maguknak: a 
nôket, akik egyre inkább igényelték, 
hogy beleszólásuk legyen a közéletbe. 
48-ban Szendrey Júlia, Teleki Blan-
ka és Kossuth Zsuzsanna jelképezték 
leginkább a francia forradalom és a 
romantika által teremtett új nôideált, 
a „forradalmár nôt” és a hazáért min-
dent feláldozni kész „honleányt”.

Sôt, a szabadságharcban visszatért 
az „amazon” típusa –– ezúttal nem úgy, 
mint megvetendô karakter, hanem 
mint a Zrínyi Ilona-féle egyéni bátor-
ság és a modern nemzeti érzés hor-
dozója (látszik, milyen messzire jutot-
tunk ekkorra az ókori felfogástól). 
Lebstück Mária, ismertebb nevén 
Mária fôhadnagy férfiruhában har-
colta végig a szabadságharcot, és nem 
kevesen voltak még, akik követték a 
példáját (ez a nôtípus visszatért az 
1956-os forradalom napjaiban: a gép-

férj tudta nélkül.
A 19. század a forradalmak és sza-

badságküzdelmek kora: napirendre 
került a nôk oktatásának és választójo-
gának ügye is. A század végén meg-
kezdôdött a lassú emancipáció folya-
mata a nyugati világban, s a nôk elô-
retörése mindkét területen feltartóz-
tathatatlannak bizonyult. Ennek a fo-
lyamatnak lökést adott a két világhá-
ború: a férfiak a fronton harcoltak, így 
a nôi test kikerült a férfi ellenôrzése 
alól. A nôk munkája nélkül összeomlott 
volna a hadigazdaság. Innen már nem 
volt megállás. Sokadszorra a történe-
lem folyamán, a nôk lassan „meghódí-
tották” a nyugati világot.

Ahogyan a kiragadott, mozaikszerû 
példákból látható, a Nyugat története 
felfogható úgy is, mint „férfias” és 
„nôies” ciklusok váltakozása, bár ezek 
a tendenciák többnyire nem válnak 
szét mereven, hanem egymásra tor-
lódnak. Magyarország ezer éven ke-
resztül a nyugati kultúrközösség ré-
sze, ezért nem árt megvizsgálni az 
ezer évet: hogyan alakult a keleti ere-
detû magyarság nôiséghez való viszo-
nya, milyen mértékben közelítette 
meg a tôle függetlenül alakuló nyuga-
tos folyamatokat?

Nôiség a magyar történelemben
Az eredetmítoszokban a nôiség pozi-

tív megtestesítôje az ôsanya, akinek 
méhébôl a nép és az uralkodói dinasz-
tia származik. Anonymus gestája sze-
rint az elsô nôalak, aki a magyar ôs-
történetben szerepet játszott, Emese 
volt, Álmos anyja és az Árpád-házi 
királyok ôsanyja. Megjegyzendô, 
hogy az Árpád-házi mitológia megle-
hetôsen férfiközpontú, hiszen a króni-
kás a Turul által teherbe ejtett Emesét 
alapvetôen passzív szerepre kárhoztat-
ta, ahogyan az ôt követô fejedelemasz-
szonyokat is, egészen Géza fejedelem 
nejéig, a tûzrôlpattant, kardos Saroltig. 
A cseh Pemysl-dinasztia ôsanyja, Li-
bue kezdeményezôbb személyiség: 
maga választott férjet, a jámbor Szán-
tóvetô Pemyslt, akit az eke szarva 
mellôl hívott el palotájába. Micsoda 
különbség!

A középkorban a Nyugat és a Kelet-
rôl jött magyarság nôképe nem külön-
bözött egymástól. A középkor nôképét 
a krónikákból ismerjük, amelyekbôl 
természetesen egy torzított ábrázolást 
nyerhetünk. A magyar nemesség is 
osztozott a nôellenes felfogásban (le-
számítva Nagyboldogasszonynak a 
kereszténység elôtti korból származó, 
és Szûz Máriával azonosított alakját, 
valamint a szent életû királylányokat). 
A krónikák az idegenbôl jött királynék 
iránti mély megvetésrôl tanúskodnak, 
gondoljunk csak II. András feleségé-
nek, Gertrúdnak a megítélésére. A ki-
rályné mindig külföldi volt, így kivá-
lóan megfelelt az idegenekkel teli 
„bûnös udvarral” szemben érzett (ma-
radi) köznemesi gyûlölet levezetésé-
re.

Amennyire gyûlöltek voltak az ide-
gen királynék, annyira kedvelték a 
szent életû királylányokat, akiknek 
házasságai révén az Árpádok vére 
Skóciától Türingiáig és Lengyelor-
szágig elkeveredett más dinasztiák 
vérével: mindenekelôtt Skóciai Szent 
Margit, Szent Erzsébet, Boldog 
Kinga és Boldog Margit nevét kell 
megemlítenünk. Ôk a vallásos elra-
gadtatás, valamint a szegények és 
betegek gyámolítása révén tudtak ér-

puskás lány éppúgy jelképévé vált az 
56-os forradalomnak, mint ahogyan 
Franciaországban Marianne a köztár-
saság szimbóluma lett).

A Horthy-korszakban sem szakadt 
meg a nôk emancipálódási folyamata, 
sôt a nôk érdekeit is felkaroló tömeg-
mozgalmak révén új lendületet kapott. 
Az ôsanya, a szent, a nagyasszony, a 
forradalmár nô után megjelent egy 
vadonatúj nôtípus, a választójog ter-
méke: a hivatásos politikusnô. A nôk 
1920 óta –– amennyiben megfeleltek 
az életkori követelménynek és a cen-
zusoknak –– szavazhattak, sôt hamaro-
san olyan bátor, talpraesett nôi képvi-
selôk ültek a parlamentben, mint a 
keresztényszocialista Slachta Margit 
vagy a szociáldemokrata Kéthly An-
na. Ôk méltán lehetnének példaképek 
a mai magyar parlamentarizmus ––
fájóan kisszámú –– nôi képviselôi szá-
mára.

* * *
A magyar nôtörténet hûen követte a 

nyugati történelmi változásokat, de 
bizonyos tekintetben meg is haladta 
azokat. A 16-17. században a fôúri 
hölgyek és erdélyi fejedelemasszonyok 
szabadabbak, önállóbbak voltak, mint 
Nyugat-Európa legtöbb országának 
hasonló rangú hölgyei. Mindeközben 
–– kijelenthetô: szerencsére –– a kora 

újkori nyugati-európai nôellenesség 
tébolya alig érintette meg Magyaror-
szágot, a hazai boszorkányperek kor-
szaka rövid ideig tartott.

A romantika és a reformkor folya-
matával kezdôdött el a nôk közéleti 
érvényesülése elôtt álló akadályok 
eltakarítása. Magyarországnak sze-
rencséje volt, mert –– nyugat-európai 
viszonylatban –– viszonylag hamar 
részesítette a társadalom nôtagjait a 
választójogban. Hazánk elmaradt e 
téren Finnországtól, Oroszországtól 
vagy Nagy-Britanniától, de jelentôsen 
megelôzte Franciaországot és Olaszor-
szágot (1945-ben kaptak e két ország-
ban a nôk választójogot).

Bár Magyarország ismert okok kö-
vetkeztében a 16. században lesod-
ródott a Nyugathoz való társadalmi-
gazdasági felzárkózás útjáról, de a nôk 
közéleti szerepét, és annak megítélését 
illetôen nem maradt el a mércének 
tekintett Nyugattól. Hogy a rendszer-
váltás után miért nem sikerült meg-
közelíteni a nyugati mintát (pl. a 
parlamentben a nôi képviselôk ará-
nyát vagy a családon belüli erôszak 
büntetôjogi szankcionálását tekintve) 
az már egy másik elemzés tárgya 
lehetne.

Paár Ádám, Méltányosság Politi-
kaelemzô Központ

Apák napi ebéd
Sok-sok szeretettel várunk minden édesapát, 

nagyapát, leendô apát és családtagját
Szeptember 7-én vasárnapi ebédre

Büfé: $ 45
Minden Apa elsö pálinkája ingyenes
------------------------------
Disznótoros vacsora

Szeptember 20-án, szombaton 6 órától
Büfé vacsora: $ 43

-----------------------------
Szombat esti mulatság

Pityúval és Ágival
Szeptember 27-én, 6 órától

Büfé vacsora: $ 45

Asztalfoglalásért kérjük hivja
9801-8887

Nagyon sok szeretettel várjuk
jelenlegi és jôvôbeli vendégeinket minden:

péntek este, szombat este és vasárnap délben.
Kitünô szakácsaink tradicionális erdélyi 

és magyaros ízeket varázsolnak 
büfé asztalunkra.

Ár: $ 38
Születésnap, házassági évforduló, eljegyzés, esküvö és 
bármely családi, baráti eseményt szeretne szervezni. 

Forduljon hozzánk bizalommal hogy segitsünk és 
emlékezetessé tegyük önnek és családjának.

www.korona.com.au
e-mail: koronarestaurant@gmail.com

Korona Csárda 
étterem

(760 Boronia Rd. Wantirna)

szeptemberi
program ajánlata

kedves vendégeinek



Pars Krisztiánból 
korszakos világklasszis lett
Spiriev Attila szerint évtizedek óta 

nem volt arra példa, hogy egy magyar 
atlétikai csapat világversenyen egyéni 
csúcsok sorát szállítsa, köztük orszá-
gos rekordokat, mint történt az a va-
sárnap befejezôdött zürichi Európa-
bajnokságon. A szakmai igazgató úgy 
véli, az újból aranyérmes Pars Krisz-
tián korszakos világklasszissá nôtte ki 
magát.

Az Eb elôtt egy érem és további há-
rom 1-8. közé kerülés volt a cél. A ka-
lapácsvetô Pars Krisztián elsôsége 
mellett Márton Anita bronzérmet 
nyert súlylökésben, ám rajtuk kívül 
csak a 110 m gáton negyedik Baji 
Balázs végzett még a legjobb nyolc-
ban.

„A szereplésünk így a várakozásnak 
megfelelô, és a közeljövô szempont-
jából biztató. Ahol nem kerültek a leg-
jobb nyolcba atlétáink, ott ez sokszor 
nüánszokon múlt. Az edzôink jó mun-
kát végeztek, kitûnôen sikerült a for-
mába hozás, amit a sok egyéni csúcs is 
mutat” --- értékelt az MTI-nek a szak-
mai igazgató.

Pars Krisztián a világ idei legjobbjá-
val, egyéni rekorddal (82,69 m) lett 
Európa-bajnok, mellette Márton Ani-
ta egyszer (19,04 m), Baji Balázs két-
szer javított országos csúcsot (13,31 
mp, 13,29 mp), de 400 m gáton Korok-

nai Máté (50,33 mp) és 20 km gyalog-
lásban Madarász Viktória (1:30:57 ó) 
is élete legjobbját érte el, többen pedig 
idei legjobbjukat produkálták.

Spiriev Attila négy versenyzôt emelt 
ki külön is: „az olimpiai bajnok Pars 
Krisztián a korosztályos versenyeket 
is beszámítva idestova másfél évtizede 
hozza az eredményeket, 2012-ben vég-
leg beért, mostanra korszakos világ-
klasszissá nôtte ki magát. Csak szuper-
latívuszokban lehet róla beszélni, 
ahogy a Dobó SE-rôl is, ahol Németh 
Pál munkáját fiai, Zsolt és László 
vitték tovább.”

A szakmai igazgató szerint Márton 
Anitának az áttörést jelentette az Eb 
„edzôje, Eperjesi László számított 
ilyen eredményre, de Anitának is el 
kellett hinnie, hogy képes rá”.
Baji Balázs a döntôben csak ezre-

dekkel maradt le az éremrôl, az elôtte 
végzett francia futót kizárták, mert 
többször akadályozta a magyar sprin-
tert, így a célba érésnél is. „Minél több 
nap telik el, annál bosszantóbb, hogy 
milyen kevésen múlott ifj. Tomhau-
ser István tanítványának a dobogó” –- 
fogalmazott Spiriev Attila, aki szerint 
meg kell említeni még a csapatból a 37 
éves Zsivoczky Attilát. „Azt az erôbe-
dobást és alázatot, amellyel teljesítette 
a tízpróbát, példaként lehet állítani a 
fiatalok elé” –- hangsúlyozta a szakmai 
igazgató.
Kikapott és kiesett a Loki
A Debrecen a rendes játékidô hosz-

szabbításában kapott góllal 3-1-es ve-
reséget szenvedett a fehérorosz BA-
TE Boriszov vendégeként a  
visszavágón, így összesítésben 3-2-re 
alulmaradt a labdarúgó Bajnokok Li-
gája-selejtezô harmadik fordulójában 
rendezett párharcban.

Nagy lendülettel kezdett a BATE Bo-
riszov, a Debrecen pedig gyors ellen-
támadásokra rendezkedett be. A haza-
iak több ígéretes akciót vezettek, gólt 
azonban nem tudtak szerezni, ugyan-
akkor a magyar csapat is veszélyes 
volt, amikor támadásba lendült. A fél-
idô derekához közeledve Seydi harco-
san labdát szerzett, egyedül vezethette 
a labdát a kapusra, aki kivetôdve elgá-
zolta ôt. A megítélt büntetôt Ibrahima 
Sidibe értékesítette, így a Debrecen 
nyeregbe került, mivel riválisának 
már három gólra volt szüksége a to-
vábbjutáshoz.

Ezt követôen a hajdúságiak magabiz-
tosan ôrizték az eredményt, mígnem 
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Selim Bouadla második rendkívül 
buta szabálytalanságára megkapta 
második sárga és az ezzel járó piros 
lapját, a Boriszov pedig egybôl szépí-
tett is, így nyílttá vált a küzdelem.

A folytatásban a fehérorosz együttes 
szinte kapujához szegezte a Debrecent, 
amely a félpályán is alig lépett át. Bár 
sok veszélyes támadást vezettek a 
hazaiak és nagy nyomást helyeztek a 
vendégekre, igazán komoly helyzetük 
ezzel együtt jó darabig alig akadt, a 
félidô közepén azonban mégis megsze-
rezték a vezetést. Ez a találat feléb-
resztette a magyar bajnokot, amely 
innentôl kezdve már nem adta fel a 
támadások lehetôségét, igaz továbbra 
is a Boriszov irányította a játékot és 
támadott többet. Ekkor már harcosab-
ban és jobban is védekezett a Debre-
cen, amely idegenben szerzett góljá-
nak köszönhetôen még mindig jobban 
állt. Az utolsó pillanatig volt esély rá, 
hogy a magyarok sikeresen kivédeke-
zik a hátralévô idôt, azonban a hosszab-
bításában Nenad Novakovic kapus 
rosszul jött ki egy beadásra, ezt kihasz-
nálva pedig megszerezte a továbbju-
tást érô gólt a BATE Boriszov.
Az elsô mérkôzést a Debreceni 

VSC 1-0-ra nyerte meg.
A BATE Boriszov két éve ugyaneb-

ben a körben búcsúztatta a Debrecent, 
akkor 3-1-es összesítéssel.

A BL-búcsú azt jelenti, hogy a DVSC 
átkerül az Európa Liga selejtezôjébe. 
NB I.
Kovács István olyan találatot ra-

gasztott a Nyíregyháza hálójába, hogy 
ha azt, mondjuk, Cristiano Ronaldo 
lövi, akkor napokig ismétlik a különbö-
zô sportcsatornákon.

Kovács István a magyar labdarúgás 
egyik nagy ígérete –– volt. Nem bírálni 
akarjuk a Vidi futballistáját, ellenkezô-
leg, sértô, ha valakit 22 évesen még 
mindig csak ígéretként tartanak szá-
mon.

Kokó története közismert, a Haladás-
tól igazolt Fehérvárra, ahol stabil NB 
I-es játékos volt, ám az elôzô idényben 
José Gomes alatt megtorpant. Nem 
élvezte az edzô bizalmát, s ez érzôdött 
a játékán is.

Az új idényt is pechesen kezdte, a Pá-
pa ellen kiállították. Két meccsre eltil-
tották, ami azonban nem törte meg. 
Szombaton parádés gólt rúgott Nyír-
egyházán.

E gólnak is köszönhetôen nyert a Vi-
deoton 2–0-ra, s négy forduló után is 
százszázalékos mérleggel vezeti az 
NB I-et.

A labdarúgó NB I 4. fordulójában az 
Újpest egy félidôn át emberelônyben 
játszhatott a Debrecen ellen, és már 
úgy tûnt, hogy ezúttal sem tudja ki-
használni ezt a lehetôséget, a 90. perc-
ben Simon Krisztián egy szerencsés 
góllal eldöntötte a mérkôzést.

Az elmúlt idény szenvedései után a 
Magyar Kupát és a Szuperkupát is el-
nyert Újpest a rajtnál kissé beragadt 
címvédô ellen is vérbeli csatár nélkül 
állt fel, mégis hamar vezetést szerez-
hetett volna, ha Asmir Suljic elvállalja 
ballal a lövôhelyzetet az ötös bal csücs-
ke elôtt –– vagy beadása nem túl erôs 
Dusan Vasziljevicsnek. A Debrecen 
nem találta a hazaiak lelkes és kemény 
futballjának ellenszerét az elsô húsz 
percben, majd szép lassan leült a mér-
kôzés –– a hazai ultrák remek teljesít-
ménye ellenére is.

Igyekezett felvenni a harcot a DVSC, 
több kemény belépôvel jelezték ezt a 
vendégek, akik közül mindenképpen 
ki kell emelni Ibrahima Sidibe hasznos 
védekezô munkáját, és ahogyan teltek 

a percek, egyre többször gondolhattak 
arra a nézôk, hogy mennyire ráférne a 
hazaiakra pár új támadó. Vasziljevics 
azért mindent megtett, hogy egyszerre 
legyen szûrô, karmester és hamis 9-es, 
de az ötösrôl a léc fölé fejelt.

A szünet után hamar elônybe került 
az Újpest, mégpedig a létszámot te-
kintve, mert Aleksandar Jovanovic 
teljesen fölöslegesen kiállíttatta magát 
–– bár, mint a Diósgyôr ellen láthattuk, 
a lila-fehérek olykor kilenc ember 
ellen sem képesek nyerni.

Helyzetig hamar eljutott a fôvárosi 
csapat, de az elôbbi „áldozat” Suljic 
rosszul célzott, ezt követôen pedig 
egészen a hajráig csak középtávoli 
lövésekig jutott az Újpest, ám ezek 
rendre elhaltak Vukasin Polekszics 
kesztyûiben.

Nem sokkal a vége elôtt Sidibe lôhe-
tett volna gólt, de az ötösrôl a kapu fölé 
vágott egy lepattanót, és amikor már 
úgy tûnt, hogy elpuskázza a lehetôsé-
get az Újpest, Simon Krisztián egy 
megpattant lövéssel eldöntötte a baj-
noki sorsát. 1–0!

Megharcolt a gyôzelemért az Újpest, 
beragadt a rajnál a négy forduló alatt 
négy pontot gyûjtô Debrecen.

Nagy mázlija volt a 
Fradinak Gyôrben

A Gyôr szinte végigtámadta a Fe-
rencváros elleni meccset a labdarúgó 
NB I 4. fordulójában, ám képtelen volt 
betalálni. A Fradi így egyetlen épkéz-
láb támadásából szerzett szép góllal 1-
0-ra nyert.
Gyömbér tette be az üres területre a 

labdát, Böde jól érkezett, lekészítette 
a labdát a Busainak, aki bevágta a bal 
alsóba. Ezzel, az elsô félidô legvégén 
szerzett góllal nyert a Fradi 1-0-ra.

A Gyôr az elsô félidôben is többet tá-
madott, a másodikban aztán egykapu-
zott. Mindhiába. Varga Roland járt 
élen a helyzetek elpuskázásában, így 
szinte természetes, hogy a hajrára ô 
vesztette fel a fejét. A 85. percben há-
tulról akarta akasztani Nalepát. Talán 
el sem találta a lengyel légiós, aki 
azonban hetek alatt idomult a magyar 
futball közegéhez, ahelyett, hogy zic-
cerben nyargalt volna tovább a gyôri 
kapu felé, inkább Oscar-díjas alakítás-
sal elesett. Andó-Szabó játékvezetô 
vagy „megette” az alakítást, vagy már 
a szándékot is büntette, mindenesetre 
kiállította Vargát. 

Az ETO-nak még az utolsó pillanatban 
is volt alkalma az egyenlítésre, de Ru-
dolf nem tudta átvenni a labdát a 16-
oson belül.

„Nem tudom elmarasztalni a játéko-
saimat, mindent megtettek –– kezdte 
értékelését a hazaiak edzôje, Horváth 
Ferenc. –– Csak gólt nem rúgtak, s ez 
döntött. A Ferencváros elvitte, amiért 
jött, igaz, a beígért támadó focinak 
nyomát sem láttam, de ezzel nem aka-
rok foglalkozni. Elszenvedtük a har-
madik vereségünket, ami nem jó, 
egyedül az biztató, hogy jól futballo-
zunk.” „Erônlétileg még javulni fo-
gunk, s akkor az eredmények is jönnek 
majd” --– így foglalható össze 
kollégája, Thomas Doll véleménye.

A találkozó rendkívül „színes” volt, a 
játékvezetô egy piros és tíz sárga lapot 
osztott ki.
Az utolsó percben szerezte meg a 

gyôzelmet a DVTK
A Diósgyôr hazai pályán egy hajrá-

ban szerzett góllal 2–1-re legyôzte a 
Kecskemétet a magyar labdarúgó-baj-
nokság 4. fordulójának vasárnapi zá-
rómérkôzésén, így a vendégek tovább-
ra is pont nélkül állnak a bajnokságban., 

„60 ÉVIG A BIRKÓZÓ SZÔNYEGEN!”
1954 óta én a birkózó szônyegen, vagy mellette voltam, mint versenyzô, ed-

zô, versenybíró és adminisztrátor, –– helybeli, állami, országos és nemzetközi 
színvonalon.

Mint versenyzô, 1956. október 21-én Észak---Magyarország felnôtt birkózó 
bajnoka lettem kötöttfogású, illetve görög--római birkózásban.

1957-ben Ausztriában a Salzburg-i Tartományban, hibapont nélkül nyertem 
a bajnokságokat, úgy a kötött, mint a szabadfogású birkózásban.

1958-1968-ig nyertem kilenc Viktoria-i Birkozó Bajnokságot, hét Ausztrál 
Birkozó Bajnokságot és két Ausztrál Olimpiai válogató versenyt.

1959-ben bekerültem, az Ausztrál Olimpiai birkózó csapatba, de az ausztrál 
állampolgárság hiányában nem tudtam kijutni Rómába, de így több Viktoria-i 
és Ausztrál bajnokságot nyertem, és kijutottam Tokióba. Ott a kötöttfogású 87 
kg. súlycsoportban 23 versenyzô között a 9. helyen végeztem, egy vállsérülés 
után.

Edzôsködni 1961-ben kezdtem, Birkózó Klubbokat a következô helyeken 
alapítottam: Az „Ajax Klub” (The Australian Jewis Atletic Club), TheTry Boys 
Club (A Törekvô Ifjúsági Klub). A Saint Vincent be Paul Orphenage (A Szent 
Vincent Árvaház), Az Essendon-i  Technikum Birkózó Klub, a Richmond-i 
Technikum Birkózó Klub.

A Collingwood-i Technikum Birkózó Klub. A Hawthorn Citizens Youth Club 
Birkózó Szakosztálya, a Wantirna Youth, Sport and Recreation Klub -- Birkózó 
Szakosztálya, a Viktoria-i Rendôrség Birkózó Klubja, a Richmond-i Magyar-
ház Birkózó Klubja, a Boronia-i Társadalom Ifjúsági Klub --- Birkózó Szakosz-
tálya. Az Ausztrália-i Magyar Birkózó Szövetség.

Mint Versenybíró: 1961-2003-ig voltam vezetô és pontozóbíró Ausztráliá-
ban és 1969-2003-ig nemzetközileg a harmadik III., második II., és elsô I. 
osztályokban.

Az utolsó nemzetközi versenyem 2003-ban volt Budapesten a Veterán Birkó-
zó Világbajnokságon.

Mint adminisztrátor 1959. 05. 12-én kezdtem, mint a „Viktoria-i Birkózó 
Szövetség” --- választmányi tagja és még mindig az is vagyok a hetedik évti-
zedben.

Az elnöki és pénztáros pozíciók kivételével, minden pozíciót betöltöttem 
és segítettem, amit csak tudtam.

Sôt a FILA Kongresszusokon, a British Birkózó Szövetség, az Óceániai Bir-
kózóSzövetség Kongresszusokon többszôr voltam az Ausztrál Birkózó Szövet-
ség képviselôje.

Mivel birkózni lehet úgy álló, mint térdelô helyzetben a birkózás egy alkal-
mas sport gyerekkortól öregkorig, így hogy a magyar ifjúságot, felnôtteket, 
veteránokat buzdítsam a birkózásra, csak annyit szeretnék mondani, hogy: 
„olyan rózsákat mint amelyek a birkózó szônyegen és mellette nyílnak, --- 
másutt keresni hasztalan!!

Úgy a Magyar Élet Szerkesztôinek, mint a kedves Gordon Rezsô 
bátyámnak, a Márffy Attila fôszerkesztô úrnak, mint megboldogult Fadgyas 
Laci bátyámnak és másoknak hálás köszönetem szeretném kifejezni a kedves 
segítségükért!

Magyar sporttársi tisztelettel:
Ráskövy István

A Magyar Élet munkatársai szívbôl gratulálnak Ráskövy Istvánnak ezért a 
hosszú, eredményes sportpályafutásáért, további jó erôt kívánva.



100 év múlva is mély nyomot hagyott 
az 1. világháború mindennapi nyel-
vünkben. Mélyet, még ha egyre hal-
ványodót is. Persze azok a kifejezések, 
amit akkoriban nagy- és dédszüleink 
még naponta használtak, már elôtte is 
sok generáció katonáit boldogították a 
Monarchia seregeiben. Aztán a Nagy 
Háborúban az is megismerte ôket, aki 
addig valahogyan kicselezte az általá-
nos hadkötelezettséget.

A Monarchia igazi Noé bárkája volt, 
amin sok nyelvet beszélô sok nemzet 
utazott. A seregnek, ha egyáltalán gon-
dolni akart a mûködésre, ezt a prob-
lémát kezelnie kellett. A német és a 
magyar vezényleti nyelv körülötti ál-
landó küzdelmet most nem tekinte-
nénk végig. Legyen elég annyi, hogy 
amikor az osztrák császár erôsnek 
érezte magát, nem nagyon foglalkozott 
magyar királyságából besorozott csa-
patainak az irányú ambícióival, hogy 
értsék is, amit mondanak neki. Nos, 
1867 után a sereg úgy állt fel, hogy a 
közös alakulatoknál --– melyek minden 
tekintetben a birodalom egységét vol-
tak hivatottak megjeleníteni ---– a 
vezényleti nyelv német, a honvéd ala-
kulatoknál a vezényleti nyelv magyar 
volt. (Az osztrák tartományokban fel-
álló „honvéd” alakulatokat „landwehr” 
alakulatoknak hívták és szintén néme-
tül kommandírozták ôket.) Nos, ebbôl 
a helyzetbôl sok érdekes dolog követ-
kezett.

Megérdesített anyanyelvünk
Mindenekelôtt --– amint a bevezetô-

ben említettem --– egy sor szó, kife-
jezés került be anyanyelvünkbe. Ezek 
aztán nem annyira édesítették, mint 
érdesítették. Jó részük keményen 
megkapaszkodott és megtartotta ma-
gát –-- még ha jelentése jelentôsen 
módosult is.

Ilyen a dekkol --– ami eredetileg azt 
jelentette, hogy valaki fedezékbe hú-
zódik (ld. Deckung --– fedezék). Ilyen a 
lejsztol --– ami eredetileg azt jelentette, 
hogy a gyakorlótéren alaposan meg-

tornáztatnak valakit (Ld. leisten --– 
teljesít).

A jó öreg „lármázni” nem más, mint 
riadóztatni --– a német Alarm-ból (ri-
adó), ami pedig a latin „ad arma” 
(fegyverre) kisfia. A komisz --– eredeti 
német jelentése „kincstári” --– de a 
komisz ruha, vagy a komisz kenyér 
soha nem tartozott a finom dolgok kö-
zé, sôt durva volt. A suvickolás ke-
gyelettel ôrzi a kincstári cipôkrém, a 
régen elmúlott Schuwichs emlékét.

A lovaglóiskola német nevébôl a Re-
itenschule-ból lett a gyermekeink bu-
nyózását, kiabálva és sivalkodva tör-
ténô futkározásának megjelölésére 
használt rajcsúrozik kifejezés. A cuki-
ságos rosszalkodásra használt huncut 
szó pedig eredetileg egy méretes trá-
gárság volt --– ami a nôstény kutya 
ehelyt pontosabban körül nem írandó 
alkatrésze (Hundsfott). És az 1. világ-
háború óta hívjuk digónak az olaszokat 
–-- azon derék hadifoglyok nyomán, 
akik egy akkortájt uralkodó köznyelvi 
fordulattal minden második szavukkal 
azt mondták, hogy ôk „megmondták” 
(dico) –-- valami olyasmi ez, mint az 
„aszongya”.

Letolni nehéz
A vezényleti nyelv többfélesége oly-

kor remek alkalmakat kínált minden-
féle félreértésekre --– ha valaki vala-
mit nem feltétlen akart megérteni. Is-
mét Somogyváy Gyula Virágzik a 
mandula címû regényébôl idézünk:

A füstös, kopott váróterembôl, a 
nyüzsgô csukaszürkék tömegébôl Ba-
uer meg Látrányi rohant rám. Öleltük 
egymást veszettül, veregettük egymás 
hátát, tele volt a szemünk könnyel, és 
mégis röhögtünk, röhögtünk, röhög-
tünk…  Röhögni való volt, hogy: élünk! 
...S ahogy ott kamaszkodtunk, vihán-
coltunk, ránk reccsentett egy irat-
táskával szaladgáló szemüveges, pisze 
orrú kapitány. Ragyogó csizma volt 
rajta, remekbe szabott lovag-lónadrág 
s töretlen, pompás zubbony. Még 
hajtóka is volt a gallérján, gyönyörûen 
vasalt piros-fekete vezérkari paroli. 
Összehúzott szemöldökkel szólott 
ránk... Azt kérdezte,vajon nemtudjuk-
e, milyen magunk viseletével tarto-
zunk a tiszti állástekintélyének.Álltun
k elôtte. Rajtam forró vérhullám csa-
pott keresztül, Látrányinak elborult a 
szeme, de Baueron láttam, hogy be-
lülrôl még mindig kacag. Nem felel-
tünk, csak álltunk a haragvó csecse-
katona elôtt... A kapitánykapedig vár-
ta, egyre várta a választ, miközben a 
bajusza vége mind viharosabban rez-
gett. Végre kicsattantmegint: „Wirden-
dlich hier eine vernünftige Antwort 
gegeben?” ...Bauer meg én jól tudtunk 
németül, hát megértettük, hogy Mars 
isten e zordon és kitûnô katonája most 
alázatos és megszeppent választ vár. 
„Wie?Was?” --– hörögte újból a kis 
cselák, s fenyegetôen igazította meg 
hóna alatt az aktatáskát. Erre már 
megszólalt Bauer. Pozsonyi gyerek 
volt, hát úgy tudott németül, mint akár 
Hötzendorfi Conrad fôgenerális, de 
most az egyszer amolyan tiszaháti né-
metséggel válaszolt: „Her hokman… 
vir zein front-ungaren… javol… nix 
dejcs gesprechen… nur bajonett-auf… 
hurrá… Erretehetetlenülsarkonfordul
t, s tovább-csörgött, mi pedig szinte 
fölnyerítettünka vihogástól.”
Egy eltolt letolás

Ez a történet is jól mutatta, hogy 
azért honvéd alakulatnál sem volt 
könnyû idegen anyanyelvvel érvé-
nyesülni. Erre itt és most még egy 
békebeli példát idézünk egy kitûnô 
katonáról, a hadosztályparancsnokság
ig emelkedô Frohreich tábornokról 
beszélik, hogy korábban egy huszárez-
red parancsnokaként kemény birokra 
kelt a magyar nyelv tanulással --– és 
alulmaradt. Egy alkalommal egy hu-
szártiszt fogadott a társaival, hogy 
virtusból átugrat a piaci kofák standjai 
között. Nos, az elsô ugrást elvétette – 
és onnantól tarolt. Borult minden: 
zöldség, gyümölcs, tojás. A civilek pa-
naszra mentek. A derék cseh szárma-
zású tábornok elhatározta, hogy most 
példát statuál. Gondosan megtanulta a 
dorgatórium szövegét: „Hadnagy úr! 
Önt felelôsségre vonom és megfed-
dem”. A drámai pillanatban azonban 
katasztrófa történt: „Hadnagy úr! Önt 
a feleségemre vonatom és megfe-
deztetem!” Miután a rendkívül kelle-
metlen következményekre készülô és 
ezért felettébb izguló hadnagy úrból 
elemi erôvel tört ki a hisztérikus rö-
högés, a tekintélyét óvni igyekvô pa-
rancsnok nagyobb hangerôre váltva 
így hangoskodott: „Úgy! És még kaca-
gány?!” A történet csúf véget ért – ifjú 
tisztünk további szolgálati idejét egy 
távoli garnizonban töltötte.

Székely Márton
 (csaladhalo.hu)
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Amikor még nem a 
gyerekek rajcsúroztak

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. A német, a francia, az olasz 
és a rétoromán, 2. Az unitáriusoké, 3. 
1492-ben II. Ulászló uralkodott Mo.-
on, 4. 1969. július 20-án Neil Amst-
rong ûrhajos lépett elôször a Holdra, 
5. Franciaországé, 6. A fehér elefánt, 
7. Hopp Ferenc mûgyüjtôét, 8. A 
Metro-Goldwyn-Mayer cégé, 9. Az 
agyalapi mirigyé, 10. Ennek a város-
nak a várában játszódik Shakespeare 
Hamlet címû drámája.

E heti kérdéseink:
1. Melyik nôvény hatóanyaga a kap-

szaicin?
2. Melyik ország fôvárosa Dacca?
3. Hogy nevezték az ókori Rómában 

a madárjósokat?
4. Melyik mai ország területén volt az 

egykori halicsi fejedelemség?
5. Milyen nemzetiségû volt a neves 

sakkvilágbajnok, Capablanca?
6. Melyik szarvasfaj egyik neve a 

tarándszarvas?
7. Hogy nevezték régen az egészség-

ügyi katonát, sebesültszállítót?
8. Melyik operában hangzik el Var-

lam bordala?
9. Hány fôbôl áll egy  krikettcsapat?
10. Hol élnek ma a busmanok?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A tanárnô sírva szalad be a szünetben 

az igazgatóhoz:
--- Igazgató kartárs! Móricka az egész 

osztály elôtt azt mondta, hogy menjek 
a fenébe, és hogy a büdöslábú igazgató 
pedig fogja be a pofáját.

--- Ki ennek a Mórickának a papája?
--- Ô a városi párttitkár.
--- És a mamája?
--- Ô a Népi Ellenôrzési Bizottság 

elnöke.
--- Akkor tudja mit? Én elmegyek lá-

bat mosni, és befogom a pofámat, ma-
ga pedig kartársnô, menjen a fenébe!

* * *
--- Mondja, Pista bácsi, maga mit szo-

kott csinálni, ha este nem tud elalud-
ni?

--- Én? Elszámolok háromig.
--- Tényleg? Csak háromig?
--- Igen, háromig, de van úgy hogy fél 

négyig is.
* * *

Patikában:
--- Valamilyen hatásos potencianövelô 

szert szeretnék.
--- Tessék uram, itt van ez a folyadék.
--- Biztos hogy hatásos?
--- Meghiszem azt! Három hete bele-

ejtettem az órámat és azóta megsza-
kítás nélkül áll!

* * *
A székely apa összehívja három fiát.
--- No, pulyáim, hát melliktek dûtötte 

bele a budit az árokba?
Persze egyik sem jelentkezik.
--- No, akkó mostan elmeséllem nek-

tek, hogy a George Washingtonék is 
vótak hárman testvérek, osztán eccô 
az apjok megkérdte, hogy mellikük 
vót, aki a cseresnyefát kidûtötte. Hát, 
a George Washington, bizony nem szí-
vessen, de jelentkezett, mert hát û vót. 
No, ekkó az apja megdícsérte, mert 
hát ugye becsületesen bevallotta és 
büszke vót a fijára. Úgyhogy mostan 
újból mekkérdem, hogy melliktek dû-
tötte a budit az árokba.

Kisvártatva jelentkezik az egyik gye-
rek:

--- Hát én vótam az, apám.No, kap is 
egy akkora nyakast, hogy a szemejo-
józik, ki is fakad:-

 De hát apám, hát a George Washing-
tonék?! Meg a cseresnyefa?! Nem 
kend meséte, hogy amikó jelenkezett, 
akkó az apja dícsérte, meg büszke 
vót?!

--- Dehonnem. Csak hogy a George 
Washingtonnak az apjanem ût fönn a 
fán!

* * *
Mi a falusi abortusz?
---  Lelövik a gólyát.
--- Miért nem helyes dolog a házasság 

elôtti szex?
--- Mert könnyen lekésheted miatta 

az esküvôd. 
--- Miért nem szabad biciklis cigányt 

elütni? 
--- Mert lehet, hogy tied a bicikli.
--- Mi a legjobb ajándék
--- Aorta
--- Miért?
--- Mert az szívbôl jön.
--- Milyen az orosz visszhang?
--- Alkohol!!! Hol? Hol? Hol?
--- Honnan lehet megismerni a ho-

mokos hóembert?
--- A fenekében van a répa!
--- Mit történik, ha keresztezzük a 

pulit egy zsiráffal?
--- Szívinfarktust kap a juhász.
--- Mi a születésszabályozás legegy-

szerûbb módja?
--- A reggeli smink mellôzése.

--- Melyik négy szóval lehet egy férfit 
igazán irritálni?

--- Biztos, hogy benn van..?
--- Mi a különbség szúnyog és nô kö-

zött?
--- A szúnyogot nem kell simogatni 

amikor szív.
--- Miért jó a mazochistának?
--- Mert ha rossz, akkor jó. Ha meg jó, 

akkor rossz, tehát jó.
--- Szeretkeznek-e a halottak?
--- Nem lehet tudni, de hogy szapo-

rodnak az biztos!
--- Mit kell csinálni az epilepsziással, 

ha rohama van?
--- Bevágni egy kád vízbe, mosószert, 

szennyest melléje, azt’ had menjen.
--- Miért adnak a kórházban, estén-

ként forró kakaót és Viagrát az idôs 
férfibetegeknek?

--- Mert a kakaótól jobban alszanak és 
a Viagrától nem gurulnak le az ágyról. 

--- Honnan lehet tudni, hogy szôke nô 
használta a géped?

--- A CD meghajtó tálcáján kávéscsé-
sze, az egér elôtt sajt, a joystikon rúzs-
nyomok!

--- Mi a különbség a szoknya és a 
fûnyíró közt?

--- Nyúlj alá és megtudod!!
--- Milyen a tökéletes nô?
--- Néma, szôke, nimfomániás és az 

apjának van egy jó kis sörözôje.
--- Mit mond a pedofil a MÁV pénz-

tárnál?
--- Egy diákot Pestig.
--- Miért jobb az Alzheimer kór, mint 

a Parkinson kór?
--- Inkább elfelejtem, hogy mennyit 

iszom, mint hogy kilöttyintsem a piát!
--- Melyik a legmenôbb srác a nudista 

strandon?
--- Akinek mindkét kezében üdítô 

van, de még egy tucat perecet is el tud 
vinni.

--- Mit tesz a nô a füléhez, hogy 
vonzóbb legyen?

--- A bokáját...
--- Honnan tudni, hogy tüzel a ku-

tyánk?
--- Fogy a szén a pincébôl.
--- Mit csinálsz, ha már huszadszor 

fagy le a rendszer?
--- Control Alt cipôtalp..
--- Mi a különbség az üzenetrögzítô és 

az intenzív osztály között?
--- Az intenzíven a hosszú sípszó 

ELÖTT kell beszélni....
--- Mi az? Piros és nem tesz jót a fo-

gaidnak?
--- Tégla!
--- Mit mondott Ádám elsôként Évá-

nak?
--- Jobb ha félreállsz baby, még nem 

tudom mekkorára nô.
--- Hogy kezdôdik minden Roma 

vicc?
--- Körültekintéssel.
--- Tavasszal miért nem jön ki a 

medve a barlangjából?
--- Mert megdöglött!
--- Mi a közös a nôben és a torná-

dóban??
--- Mikor jön forró és nedves, mikor 

megy, akkor viszi a házat és  a kocsit.
--- Hogy becézi a fiát a zsidó?
--- Dávid, csillagom.....
--- Mi a közös az utcalányban és a 

világvevô rádióban?
--- Azt fogsz rajta, amit akarsz.
--- Mi a hasonlóság a laposelem és a 

könnyûbúvár között?
--- Ha a sarkait összekötöd mindkettô 

hamar lemerül.
--- Mi a különbség a felsô tízezer és a 

nôi lábak között?
--- Semmi. Egyiket sem kritizálni kell, 

hanem bejutni közéjük
* * *

Falu végén kurta kocsma, csak e 
betûvel!

Telepszegleten szeszelde
csermely mellett elhelyezve,
benne kedve tetszelegne,
teszem fel, nem esteledne.

Egek rendre estelednek,
erek, berkek csendesednek.
Dereglye sem megy keresztbe,
hever e fekete csendbe.

Szeszelde bezzeg nem csendes,
zeng-peng benne zene rendes.
Szesz ereje szerteterjed,
embereknek kedve gerjed.

Hej, menyecske, kedves lelkem,
erjedt hegylevet kell nyelnem!
Legyen hetven esztendeje,
de meg heves szesz ereje!

Zenemester, sebesebben!
Kerekedett fene kedvem.
Keresetem szerteverem,
lelkemet meg eltemetem.

Megjelennek rendelettel:
csendesebben kedvetekkel!
Telep feje heveredne,
esetleg elszenderedne!

Legyen vele beste lelke,
te meg eredj fene helyre!
Zene zengjen, szedte-vedte,
pendelyemnek lehet veszte!

Esmeg mennek, reteszt vernek:
Legyenek csendesek kendtek!
Szentek lelke legyen velek,
kedves egyetlenem beteg.

Feleletet egy meg nem tett,
berekesztnek szesznyeletet.
Zene menten befejezve,
s szertemennek csendesedve.



00:05 Élő világegyház  
00:35 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Ein Karem
00:55 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Heti Hírmondó  
02:10 Székely kapu 
02:35 Lyukasóra 
03:05 A bohóc felesége 
(1975)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Nemere László. 
Szereplők: Bilicsi Tivadar, 
Dajka Margit, Körmendi 
János, Márkus László, Ma-
ros Gábor, Schütz Ila. A bo-
hóc felesége (Dajka Margit) 
hajdan ma-ga is fényes cir-
kuszi csillag volt. Az idős 
asszony ma villamost vezet 
a pesti utcákon s közben a 
cirkuszporondról ábrándo-
zik. Egyszer csak megtudja, 
hogy Pestre érkezett az a 
világhírű ügynök - egykor 
neves artista - , aki különle-
ges cirkuszi számokat gyűjt 
új műsorához. A bohóc fele-
sége lázasan készül, hogy 
bemutassa produkcióját. 
Egy fatális félreértés követ-
keztében éppen lánya leen-
dő apósa előtt produkálja 
magát, aki komoly tudós, s 
gyűlöl minden "léhaságot".
04:25 Magyar elsők: Az 
első magyar mozis
05:00 Duna anzix: Barango-
lás a történelmi Pozsonyban
05:15 Hazajáró: Erdővidék
05:50 Ma reggel  
09:00 Hagyaték: Elfelejtett 
anyanyelvünk - magyar 
népi jelképtár
09:25 Egy hazában élünk 
11/1.: Szeged
09:55 Kárpát expressz  
10:20 Gazdakör 
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Fischer Annie 
(1914-1995)
15:40 Engedjétek hozzám
15:50 Így szól az Úr!  
16:00 Evangélikus ifjúsági 
műsor  
16:10 Család-barát  
17:30 Tanyák népe 3/1.: 
18:00 A fővadász - Zilai 
János portréja 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek: 
Budapest - A Ráday utca
20:00 Ártatlan gyilkosok 
(1973)  Magyar játékfilm. 
Rendezte: Várkonyi Zol-
tán. Szereplők: Huszti Pé-
ter, Tahi Tóth László, Men-
sáros László, Benkő Gyu-
la, Őze Lajos, Suka Sán-
dor, Sunyovszky Szilvia, 
Horváth Sándor, Kautzky 
József, Kozák László, Lőte 
Attila. Két egyetemista fiú 
rábeszéli a neves hollywoo-
di rendezőt, hogy dolgozza-
nak együtt a forgatókönyvü-
kön. A készülő film sztorija 
meglepően hasonlít a való-
ságra, amely viszont egyre 
valószínűtlenebbé válik.
21:30 A bohóc felesége 
(1975) Magyar tévéfilm    
22:25 Merre tovább Ge-
menc? Magyar dokumentumfilm  
23:00 Kívánságkosár
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 01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar: 
Vámbéry Ármin a Selyem-
út városaiban. Hadsi Abdur 
Resid – A sivatag vándora. 
150 éve, hogy Vámbéry Ár-
min dervisként, álruhában 
bejárta Európa számára ak-
kor még ismeretlen Közép-
Ázsia vidékeit. Zseniálisan 
megszervezett útjáról több 
könyvet is írt. 
02:45 Linda (2001) 20: Az 
ász. Magyar tévéfilmsorozat  
03:50 Szabadság tér ́ 89  A 
Magyar Függetlenség Napja 
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix 60/26.
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 AZ ESTE  
09:30 Egy hazában élünk 
(2008) 11/2.: Mohács. A 
sorozat hármas célt tűzött 
maga elé: megmutatni, 
hogy milyen értékekkel já-
rul hozzá a magyar kultúrá-
hoz a nóta, a cigányzene, 
hogy alkotó emberek és 
közösségek bemutatásával 
példaképeket állítson a né-
zők elé és hogy rávilágít-
son, vidéki cigány közössé-
gekben is dolgoznak áldo-
zatkész „hétköznapi hő-
sök”. Orvos, jogász, polito-
lógus, közgazdász, szociál-
pedagógus, óvónő, festő-
művész, karnagy, hegedű-
művész, valamint hang-
szerkészítő életének és si-
kereinek felmutatása iga-
zolja, hogy érdemes tanul-
ni, fejlődni egy életen át. 
09:55 Kárpát expressz  
10:25 Gazdakör  
10:35 Térkép  
11:05 Ridikül - Női talk-
show: A gyerekek sem 
egyformák
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:55 Századfordító 
magyarok: Radványi Géza
15:45 Élő egyház  
16:15 Család-barát  
17:40 Tanyák népe 3/2.: 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
18:10 Kolompok nyelvén 
II/1. (2014) Dokumentumfilm: 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Zegzugos történet-
ek: Komárom - Igmándi út
19:55 Önök kérték 
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:20 A KOR TÜKRE, 
IME A SZOCIALIZ-
MUS. Viszlát, elvtársak! 
(2011) 6/5.: A lázadás 1989 
Dokumentumfilm-sorozat. 
Rendezte: Andrei Nekrasov. 
1989 tavaszán megtartották a 
Szovjetunióban az első töb-
bes jelölésű parlamenti vá-
lasztásokat. Gorbacsov re-
formjai felbátorították Kelet-
Európát. 
22:15 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket... 8/4.: Reg-
num. Magyar sorozat  
23:00 Kívánságkosár 

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar: 
A lila arany titka - Egy gróf 
kalandozásai Amerikában
02:40 Öregberény (1993) 
21/2.: A kárpótlás
03:10 Öregberény 21/3.: A 
svéd. Magyar tévéfilmsorozat  
03:40 Székely kapu  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: A hűt-
len százszorszépek Komá-
rom, Esztergom és Párkány
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az Este  
09:30 Egy hazában élünk 
11/4.: Hévíz. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
09:55 Kárpát expressz  
10:25 Gazdakör
10:35 Térkép   
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Hűség
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor   (Mik-
lóssy József, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László, Dió-
szegi Irén, Puka Károly és 
zenekara)
14:50 Századfordító ma-
gyarok: László Gyula, 
történész
15:45 Katolikus Krónika  
16:10 Család-barát  
17:35 A templomépítő. 
Magyar dokumentumfilm. 
Makovecz Imre a  világhí-
rű magyar organikus épí-
tész szerint – aki már nincs 
közöttünk – az építész fela-
data összekötni az eget és a 
földet. A film a templom-
építőt mutatja meg, megva-
lósult és meg nem valósult 
templomai képi világával, 
a látvány és a zene eszkö-
zeivel. Virtuálisan felépül a 
Felső-Krisztinavárosi 
Templom is, amelyből a 
gondolat angyal képében 
beleég a néző lelkébe és 
gondolataiba.
18:05 Misike (2009)  Doku-
mentumfilm. A film különfé-
le szituációkon alapuló szo-
cio-dokumentumfilm, mely 
egy kisgyermek, a 8 és fél 
éves Misike sorsán keresztül 
mutatja be a város szélén élő 
emberek életét, környezetét.
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból 
'56-os gyűjtemények. Ma-
gyar ismeretterjesztő 
magazin  
19:50 Barangolások öt 
kontinensen  
20:20 Nemzeti nagyvizit  
21:05 Szenes Turné 8/6. 
rész - Litér
21:55 Velünk élő Trianon 
(2004) 14/9.: Magyar do-
kumentumfilm-sorozat  
Rendezte: Koltay Gábor. A 
filmben Duray Miklós író 
és Popély Gyula történész 
beszél a trianoni békeszer-
ződés felvidéki hatásáról, 
következményeiről.
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar: 
Szerencsés találkozások
02:40 Angyalbőrben (1990)  
13/11.: Military Tours. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:40 Öt kontinens  
04:05 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix 60/29.: 
A szőke Duna hazájában - 
Barangolás a Dunakanyarban
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
 05:50 Ma reggel  
09:00 Az Este  
09:30 Egy hazában élünk  
11/5.: Miskolc, Szerencs. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat. Ezúttal Horváth 
Béla és zenekara játszik, 
énekel Bajor Zita.
09:55 Kárpát expressz  
10:25 Gazdakör 
10:35 Térkép  
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Titkok férfiaknak!
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor (Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Johan 
János és Yukako Furudate)
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Szerb Antal, író, 
irodalomtörténész
15:45 Az utódok 
reménysége  
16:15 Család-barát  
17:35 Halak megmentése 
(2014) Magyar ismeretter-
jesztő film. Több Magyaror-
szágon őshonos halfajt is a 
kihalás fenyeget a hazai vi-
zekben. Ennek két fő oka 
van: egyrészt szűkül az élő-
helyük, másrészt agresszív, 
őket kiszorító fajok kerültek 
a folyókba, tavakba. A gö-
döllői Szent István Egyetem 
kutatói ezért arra vállalkoz-
tak, hogy mesterséges körül-
mények között szaporítják a 
végveszélyben lévő fajokat, 
és visszatelepítik azokat ter-
mészetes élőhelyükre.
18:05 Álom-kép. Az 
Álom-kép vakokról szól. 
Olyan emberekről, akik 
nem látnak s legjobban 
talán a kiszolgáltatottságtól 
és a szánalomtól félnek. 
Attól, hogy nem tekintik 
őket teljes embernek. Pe-
dig legtöbben közülük – s 
így van ez a látóknál is – 
szeretnének teljes életet él-
ni. Szeretni, dolgozni, bará-
tokra lelni, jónak lenni. 
„Tartozni valahová, hacsak 
egy maroknyi csoporthoz 
is” – fogalmaz óvatosan 
egyikük. Surányi Z. And-
rás dokumentumfilmje 
rendkívül empatikusan, 
ugyanakkor nyíltan szól 
egy kényes kérdésről, a 
fogyatékos emberekkel 
való együttélésről.
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Farkas Vince és Farkas 
Judith gyűjteménye
20:00 Hogy volt?!   
20:55 Fábry 
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar  
02:40 Bástyasétány het-
vennégy (1974)  Magyar já-
tékfilm  Rendezte: Gazdag 
Gyula. Szereplők: Evald 
Schorm, Iglódi István, Mo-
nori Lili, Koltai Róbert, Po-
gány Judit, Halmágyi Sán-
dor, Kiss Mari, Papp Zoltán, 
Csákányi Eszter, Helyey 
László, Őze Lajos, Honthy 
Hanna, Temessy Hédi. 
Dezső úr és Rezső úr új ope-
rettet írnak, amihez  hősöket 
keresnek. Különböző stílust 
képviselnek, ezért folyton 
vitatkoznak a történet ala-
kulásán és a karaktereken. 
Egy fiú és egy lány csapat 
lakáskiutalást kap. Ám nem 
örülhetnek túlságosan, mert 
ugyanazt a házat kapják 
meg. Gazdag Gyula filmje, 
a híres szocialista operett 
nyomán készült groteszk 
komédia tíz évig várta a do-
bozban, hogy bemutassák.
04:05 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World 
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán: Ernyei 
Béla
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró: Bihar-
hegység - Biharország őre 
- "benne a szabadság"
06:55 Család-barát 
09:00 KorTárs: Derkovits-
ösztöndíjasok a Műcsar-
nokban
09:25 Hogy volt?!  
10:20 Öt kontinens  
10:55 Két pisztolylövés 
(1979) 2. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Nótacsokor: Bokor 
János, Puka Károly és 
zenekara
12:20 Novum: TedxYouth 
Budapest. Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
12:50 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:20 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Katona 
József
13:50 Legendás konyhák 
(2009)  " A mecénás szem-
lélet nem más, mint az 
embernek tenni a dolgát!"
14:15 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:45 Barangolások öt 
kontinensen  
15:10 Hazajáró   Bihar-
hegység - Biharország őre 
- "benne a szabadság"
15:40 HungarIQ: 130 éves 
magyar telefonközpont
16:05 Család-barát 
17:35 Teleki Sámuel nyo-
mában (1987) 6/3.
18:05 Vendégségben Ma-
gyarországon - Külhoni 
magyar fiatalok találkozója 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
20:25 Illényi Katica és a 
Győri Filharmonikusok 
21:15 Átok  19-20. Rész. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:10 Fábry  
23:30 Egy történet, egy 
zene 

00:00 Katolikus Krónika  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Gasztroangyal: 
Mura vidék
02:40Holtan érkezett 
(1950)  Amerikai játékfilm  
(ff.) Rendezte: Rudolph 
Mate. Szereplők: Edmo nd 
O'Brien (Frank Bigelow), 
Pamela Britton (Paula Gib-
son), Luther Adler (Ma-
jak), Beverly Garland 
(Miss Foster) Frank Bige-
low, a kisvárosi könyvelő 
San Franciscóba utazik 
egy hét szabadságra, és 
mindjárt az első átmulatott 
éjszaka után súlyos rosszul-
léttel ébred. A másnapos-
ságnál azonban többről 
van szó: amikor orvoshoz 
megy, kiderül, olyan mé-
reg jutott a szervezetébe, 
amire nincs ellenszer, és 
csupán napjai vannak hát-
ra. Bigelow-nak fogalma 
sincs, ki mérgezte meg s 
miért, így a végsőkig eltö-
kélten arra szánja utolsó 
napjait, hogy megtalálja a 
gyilkosát.
04:00 Átok  19-20. rész: 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:00 Két pisztolylövés 
(1979)  3. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  
06:00 Hagyaték: A harma-
dik út - A magyar népi moz-
galom. Magyar huszárság 
06:30 Határtalanul magyar  
06:55 Család-barát  
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:30 Táncvarázs (2014)  
10:20 Székely kapu  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok II. Rákóczi 
Ferenc
11:05 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!   
13:00 Fölszállott a páva  
Középdöntő 2.
15:25 Novum: Innovációs 
nagydíj pályázat
15:55 Család-barát  
17:20 Teleki Sámuel nyo-
mában 6/4.: Afrikai eme-
letek. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat. 1987-88-
ban magyar expedíció in-
dult Kelet-Afrikába, hogy 
bejárja gróf Teleki Sámuel 
száz évvel korábbi felfede-
zőútját. E féléves tudomá-
nyos felfedezőutat örökíti 
meg a filmsorozat.
17:55 Szerelmes földrajz  
"Ezt elviszem" - Csepel-
sziget, Paradicsom (Rácz-
kevei Anna)
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Viharsarok csöndes esőben
20:15 Kultikon +  
20:45 Csellengők: 
Eltűntek nyomában
21:10 Gasztroangyal
22:10 On the spot: Diktá-
torok gyermekei - Ang 
Szan Szu Csi és Best of. 
Ismeretterjesztő magazin  
23:05 Szerelmes földrajz 
"Ezt elviszem" (Ráczkevei 
Anna)
23:35 Református istentiszte-
let közvetítése a budapesti 
Káposztásmegyerről

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Cselekvő hit - Járosi 
Andor emlékére. Magyar 
dokumentumfilm . A ko-
lozsvári zsidók története el-
választhatatlan Járosi Andor 
evangélikus pap életétől, aki-
nek a gyülekezet és a város 
kulturális életében is megha-
tározó szerepe volt. Kolozs-
vár német megszállását kö-
vetően Járosi Andor számos 
visszadátumozott hamis ke-
resztlevelet állított ki zsidók 
részére. 
03:15 Belépési nyilatkozat 
(2013)  3/1.:Magyar doku-
mentumfilm-sorozat. 1959-
ben a megerősödött szocialis-
ta hatalom úgy érezte, hogy 
nekifoghat a mezőgazdaság 
teljes, könyörtelen kollektivi-
zálásához, ami a korabeli 
propaganda szerint a pártve-
zetés legmerészebb álmait is 
túlteljesítette. Sokszor azt a 
földet kellett beadni a TSZ-
be, amit az 1946-47-es föld-
osztáskor kaptak az embe-
rek. A „BELÉPÉSI NYI-
LATKOZAT”-ot pedig min-
denkinek alá kellett írni. A há-
rom részes film, az elszenve-
dők vallomásai, agitátorok 
visszaemlékezései, és törté-
nészek segítségével tárja a 
néző elé a közelmúlt szinte 
ismeretlen szeletét, amely a 
mai napig hatással van a 
mindennapjainkra
04:15 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix A fo-
lyók, a hídak é s a fröccs 
városában - Győr
05:15 Közbeszéd  
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az Este  
09:30 Egy hazában élünk 
(2008)11/3.: Budapest. 
09:55 Kárpát expressz  
10:25 Gazdakör 
10:35 Térkép  
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Trónfosztás a gye-
rekszobában
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  (B. Tóth 
Magda, Bokor János, Csala 
Judit, Marót Nóra, Déki La-
katos Sándor és zenekara)
14:45 Századfordító ma-
gyarok: Kodály Zoltán
15:35 Református 
magazin  
16:05 Család-barát  
17:30 Tanyák népe 3/3.: 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
18:00 Hímfi és a szarvas - 
Lükő Gábor vall elfelejtett 
mítoszainkról. Magyar 
dokumentumfilm  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Szellem a palackból: 
Haragovics József vasútl-
ámpa gyűjteménye. 
19:55 Hogy volt?!
20:55 MR2 Akusztik: 
Kiscsillag
22:05 Kultikon +   
22:35 Magyar elsők: Az 
első magyar autóverseny
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

levesek, fôételek, 
egészséges magyar ételek, 
édességek — diós-, mákos 

beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi 
fogyasztásra vagy elvitelre.

Specilis rendelések 
48 órás elôrendeléssel.
Nyitva minden nap de. 
11.30-tól este 8 óráig.

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PDIPLOMÁS ÁPOLÓNÔ Nagyvá-

radról: Melbourne-i tartózkodása alatt 

elhelyezkedne bentlakással vagy bent-

lakás nélkül idôs személy mellé mint 

ápoló és házvezetô.

További felvilágosítás végett hívja 

Olgát a 0402 132 945 telefonszámon.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

BUDAPESTI belvárosi lakás 
ausztrál magyartól KIADÓ. Ér-
deklôdni soos.steve@yahoo.com.

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

CSINOS 30-as egyedülálló, füg-

getlen nô komoly kapcsolat remé-

nyében keres hasonló korú egye-

dülálló, független férfit.

E-mail: edith.csiliga@hotmail.com

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
Mit jelent ez hirdetôinknek?

Nagyobb exponálást plusz költség nélkül, hiszen a 
nyomtatott lapban elhelyezett hirdetések

változatlan díjszabás mellett sokkal szélesebb 
olvasótáborhoz jutnak el!

Amennyiben a fôoldalon szeretne külön kiemelt 
üzleti hirdetést elhelyezni, kérjük küldjön emailt a 

hungarianlifesydney@gmail.com címre.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

PARTNERCSALÁSOK felderítése, 

személyek megtalálása. LÁSZLÓ 

NYOMOZÁS 0431 069-305

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


